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TÜRK DİPLOMATLARININ ANILARINDA ROMANYA VE TÜRK-ROMEN İLİŞKİLERİ 

Ali Engin OBA
*
 

            

Özet 

Bu çalışmanın amacı Romanya’da görev yapan Türk diplomatlarının anıları ışığında, 

Romanya’nın sorunları ile Türk-Romen ilişkilerini değerlendirmektir. 

Tarihçi ve araştırmacıların, Romanya’yı ve Türk-Romen ilişkilerini değerlendirmek için, 

resmi arşivlerden sonra, başvurabilecekleri önemli kaynaklardan biri de yazılmış anılardır.  

Diplomatlar, görev yaptıkları ülkelerin sorunlarını yakından takip eden, ülke hakkındaki 

değerlendirmelerini rapor halinde makamlarına sunan, böylelikle ilgili ülkeler hakkında politikaların 

oluşturulmasına katkıda bulunan kimselerdir. Ayrıca, büyükelçiler, içinde yaşadıkları ülke yetkilileri 

ile temaslarında da o ülkelerin politikalarını etkileyebilirler. Böylece, büyükelçilerin, diplomatların, 

görevlerinden ayrıldıktan sonra kaleme aldıkları anıları tarihi araştırmalarda göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

Bu araştırma çerçevesinde, 1943-1947 tarihleri arasında Bükreş’te genç bir diplomat olarak 

çalışan Büyükelçi Zeki Kuneralp’in, 1967-1970 yıllarında Bükreş’te büyükelçilik yapan Kâmuran 

Gürün’ün, 1991-1996 yıllarında Romanya’da görev yapan Büyükelçi Yaman Başkurt’un, anıları 

ışığında, Romanya’nın nasıl değerlendirildiği, Türk-Romen ilişkilerinin nasıl anlatıldığı ortaya 

konmaya çalışılmaktadır.      

 

  

                                                           
*
 Büyükelçi (E) Prof. Dr., Çağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, enginoba@hotmail.com 
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PEACE AND CONFLICT RESOLUTION IN THE BALKANS: 

THE TURKISH-ROMANIAN RELATIONS IN THE 1920S-1930S (ACCORDING TO 

ARCHIVAL DOCUMENTS, PRESS AND MEMOIRS) 

 

Neşe ÖZDEN
*
 

           

Abstract 

The Atatürk Period about the course of two decades (1923-1938) brought on a shift in the 

relations between Turkey and Romania, bridging the better diplomatic and socio-political interactions 

in the 1920s and 30s through the economy, politics and culture. Starting from 1922, a year before the 

foundation of the Turkish Republic, the wish of the Grand National Assembly of Turkey under the 

presidency of Mustafa Kemal (Atatürk) to send a semi-official representative to Bucharest and 

Belgrade was well received by both the Governments of Romania and Yugoslavia of the period. The 

frozen bilateral relationship between Romania and Turkey in 1916 due to World War I was re-

established with the foundation of the young Turkish Republic in 1923. Both sides concentrated to 

speed activities to extend and enhance the newly formed relations.  

The Turkish-Romanian political relationship after 1923 developed within the context of the 

treaty of mutual friendship as well as to contribute in maintaining peace within the Balkan geography. 

In 1933 a Turkey-Romania Friendship Treaty was signed between the two Foreign Ministers Tevfik 

Rüştü (Aras) and Nicolae Titulescu. After a year Turkey, Romania, Greece and Yugoslavia displayed 

a successful example of solidarity by establishing the Balkan Entente in 1934. From the year 1934 

onwards the interaction also extended to different socio-cultural fields. Besides, a variety of news 

regarding Romania and also diplomatic information obtained from the Turkish Embassy in Bucharest 

relating to the Romanian cabinet members, politicians and other notable personalities indicated the 

degree of great interest between the countries and also the strong commitment to peace and conflict 

resolution issues during the period under study. 

 

  

                                                           
*
 Prof.Dr., Head of the Turkish Republican History Department, Faculty of Language and History-Geography, 

University of Ankara 06100 Sıhhiye-Ankara/Turkey 
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ROMANIA AND TURKEY: BILATERAL ISSUES AND MUTUAL PERCEPTIONS 

 (1940-1944) 

 

Emanuel PLOPEANU
*
 

            

Abstract 

This paper aim is to focus on two main directions: one of bilateral relations (espcially in the 

economic field but not only) and the second about mutual perceptions. In the first case, Romanian 

Archives documents highlight many problems in the maintaining of the agreed trade between Romania 

and Turkey (failing, from Romanian part, to deliver the products at the established deadline or to pick-

up the ordered products from Turkey) which imposed several reunions, at lower levels, in order to 

debate and figure out the solutions. To this problem it is added the Romanian addiction to the German 

system of transportations, from Istanbul through Varna and Bucharest. But it was not the only 

problem. Romanian diplomats were put in difficult situations by the news from the Romanian press, 

which was not sufficiently verified and provoked active reactions from the Turkish press. 

In the second case, it is very interesting to see how Romanian diplomats follow the public – or 

less public – opinions of the Turkish authorities, regarding the outcome of the war, the destiny of this 

part of Europe in the context of Soviet Union military presence, the Turkish effort to maintain balance 

between Axis and United Nations Powers and how the Romanian diplomats interpreted various 

statements, made public or in private conversations, reffering to the winning Great Power. In this 

respect, Romanian diplomats were eager to send to the Romanian Ministry of Foreign Affairs reports 

in which the Turkish belief in German victory was stated, in bilateral conversations, and this was take 

it as a special assurance that Romanian decision to join Axis was the right one. On the other hand, 

also, Turkish statements about not accepting Soviet domination in the area, connected with the public 

statements about the right of Balkan States to decide their destiny, was particularly underlined. 

 

  

                                                           
*
 Associate Professor, Ph.D., “Ovidius” University, Constanţa. 



INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TURKEY-ROMANIA RELATIONS:PAST AND PRESENT            5 

 
THE ORIGINS OF ROMANIAN-TURKISH POSTWAR RAPPROCHMENT. 

INTERNATIONAL AND DOMESTIC FACTORS (1965-1975) 

 

 Cezar STANCIU
*
 

            

Abstract 

Postwar Romanian-Turkish relations have been severely affected by the two countries’ 

participation in different political and military blocs which prevented cooperation from going beyond 

diplomatic formalism. Nevertheless, during the 1960s, high-level contacts multiplied and visits were 

arranged at head-of-state level while mutual trade continued to rise. The fragmentation of the two 

opposing blocs as well as the start of the Conference for Security and Cooperation in Europe 

facilitated rapprochement especially since both countries experienced difficulties in their relations with 

the Soviet Union and the United States. Romania’s relation with Moscow was seriously affected by N. 

Ceausescu’s denunciation of the Soviet-led intervention in Czechoslovakia while Turkey’s relation 

with Washington was sour even before the Cyprus coup of 1974. This paper explores the factors 

which permitted Romania and Turkey to improve their relations and examines the Romanian policy 

towards Turkey in the context of its Balkan cooperation initiatives in light of new archival evidence 

available in the Romanian archives. N. Ceausescu’s endeavor to transform the Balkans into an area of 

cooperation while disregarding the interests of the two superpowers was an intrinsic component of his 

anti-hegemonic policy but required support from the other Balkan countries especially since the Soviet 

Union reacted negatively to it. Also Bulgaria rejected the plan. For the Romanians, it was vital to 

ensure the support of both Turkey and Greece in spite the differences which existed between the two 

countries. Romanian diplomatic documents and transcripts of Politburo meetings offer an interesting 

view of the fragile equilibrium Bucharest had to perform in its relations with Turkey and reveal new 

patterns of interaction and cooperation in the Balkans which transcended the Iron Curtain limitations 

and the bipolar pressures of the Cold War. Thus, this paper may represent the starting point for an in-

depth history of postwar Romanian-Turkish relations.  

 

 

  

                                                           
*
 Lecturer Doctor, University Valahia of Targoviste, Romania. 
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ELÇİYE ZEVAL OLMAZ;  

OSMANLI DEVLETİ’NİN ROMANYA’DA DİPLOMATİK MİSYON TESİSİ VE ÖRGÜTÜ 

(1878-1900) 

 

Osman KÖKSAL
* 
 

            

Özet 

Paris Barış Konferansı’nın ardından 1859 yılı başında Alexandre Jean Couza’yı ortak voyvoda 

seçerek birlik ve bağımsızlık yolunda tedrici bir ilerleme gösteren Memleketeyn Prenslikleri, nihayet 

Berlin Antlaşması ile istiklalini kazanıp Romanya Emareti adıyla bağımsız devletler arasındaki yerini 

almıştı. Antlaşmanın ellinci maddesi (bend), iki devlet arasında “konsolosların imtiyâzât ve vezâ’ifini 

tayin eder bir muâhede akd oluncaya kadar” her iki ülkenin karşılıklı olarak birbirinde seyahat ve 

ikamet eden vatandaşlarının sair Avrupa devletleri tebasına tanınan hukuktan istifade edeceklerini 

temin ediyordu. 

Osmanlı Devleti antlaşmanın ardından vakit kaybetmeden ve hiçbir kaprise gerek duymadan 

eski metbuʻu Romanya ile diplomatik temsilcilik müzakerelerine başladı. Bu, özellikle aynı anlaşma 

ile “uluslararası su yolu statüsü” teyid edilen Tuna üzerindeki seyr-i sefain imtiyazını korumak için de 

âciliyet arz ediyordu. Diplomatik temsil Orta Elçilik seviyesinde başlatıldı ve ilk sefir Süleyman Bey 

18 Kasım 1878’de atandı. Ardından sırasıyla Ahmet Rıza Bey (1885),  Balak Bey (1890), Mehmed 

Şemseddin Bey (1892), Mustafa Reşid Bey (1894) ve Hüseyin Kazım Bey (1895) sefirlik görevine 

getirildiler. 1886 yılında elçiliklerin kadrolarını yeniden tanzim etmek üzere alınan bir kararla “orta 

elçilikler” üç gruba ayrılınca, Bükreş sefareti -Atina ve Belgrad’la birlikte- birinci sınıfa 

yükseltilmiştir. Öte yandan Osmanlı Devleti’nin Romanya’da taşra diplomatik örgütünü hayli geniş 

tuttuğunu görmekteyiz. Örneğin Romanya’nın Osmanlı Devleti nezdinde payitaht İstanbul dışında 

sadece Selanik’te bir başkonsolosluğu mevcut iken, Osmanlı Devleti’nin baş şehbenderlik, 

şehbenderlik, şehbender vekilliği olarak, Kalas, İbrail, Köstence, Sünne, Tulça, Yerköy, Yaş Kalafat, 

Krayova gibi muhtelif merkezlerde temsilcilikleri bulunmaktadır.  

Romanya’daki Osmanlı diplomatik örgütünün görevli portföyü de milliyet ve dini inanç 

bazında, Hariciye Nezareti’nin yapısını yansıtır biçimde, oldukça geniş yelpazeli, renklidir; Müslüman 

Türk kökenli sefirlerin başkâtipleri, tercümanları, bazen bir Ermeni, Rum, Latin (Romen) 

olabilmektedir. Aynı durum konsolosluk görevlileri için de geçerlidir. Örneğin, ilk Bükreş sefiri 

Süleyman Bey’in elçilik birinci ser-katibi Artin Efendi, ikinci ser-katibi Ohannes Şekip Efendi; İbrail 

Şehbenderi Stephan Efendi; Galas Baş Şehbenderi Maksim Efendi, Yerköy Şehbenderi Bogos Efendi, 

Köstence Şehbenderi Ali Nihad Bey’dir. İki devlet arasındaki sıcak diplomatik ilişkilerin sağlıklı bir 

zemine oturmasındaki rolü aşikâr olan tebliğ konusu, muhtelif arşiv belgeleri, resmi yayınlar, bugüne 

kadar yapılan araştırmalara dayalı olarak incelenip detaylandırılacaktır. 

 

  

                                                           
*
 Prof.Dr., Eskişehir Osmangazi Ü. Tarih Bl. 
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TALAT PAŞA’NIN SOFYA VE BÜKREŞ GÖRÜŞMELERİ (17 AĞUSTOS – 10 

EYLÜL 1914) 

 

Necdet HAYTA
 

            

Özet  

Birinci Dünya Savaşı’nın başlarında Osmanlı devlet idaresinde söz sahibi isimlerin başında 

gelen Talat Bey (sonradan Paşa) ve Halil (Menteşe) Bey’in 1914 yılı Ağustos ayında 

gerçekleştirdikleri Balkan seyahati Osmanlı Devleti’nin savaş dönemi siyasi-askeri ittifak kurma 

faaliyetleri açısından oldukça önemlidir. Talat ve Halil beyler ilk olarak Bulgaristan’da ve sonrasında 

da Romanya’da Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya ile muhtemel bir ittifak için görüşmeler 

gerçekleştirmişlerdir.  

15 Ağustos 1914 günü İstanbul’dan ayrılan Osmanlı heyeti 16 Ağustos’ta Sofya’ya ulaşmış ve 

buradaki görüşmelerin ardından 20 Ağustos’ta Bükreş’e geçmiştir. Talat ve Halil Beyler Bükreş’te 

Rumen bakanlar ile birtakım görüşmeler gerçekleştirdikten sonra 25 Ağustos’ta Sinaia’da Romanya 

Kralı Carol tarafından da kabul edilmişlerdir. Yine bu dönemde Bükreş’te bulunan Yunan heyeti ile 

Osmanlı delegasyonu arasında Romanya’nın arabuluculuğu ile Adalar meselesi ile ilgili bazı 

müzakereler gerçekleştirilmiştir. Bükreş’teki müzakereler her ne kadar Adalar meselesi üzerinden 

Balkanlar’da barışın sağlanması adına gerçekleştirilmişse de bu görüşmeler vesilesiyle Osmanlı 

Devleti, Almanya ve Avusturya arasında kurulan ittifaka yeni üyeler kazandırılması da amaçlanmıştır. 

Bazı kaynaklara göre Osmanlı hükümetinin esas amacı genel savaşa az çok güvenle katılabilmek için 

Bulgaristan’ı kazanmak ve buna çalışılırken Yunanistan’la görüşmeleri bir türlü perde gibi 

kullanmaktır. 

Bükreş’te gerçekleştirilen müzakereler Eylül ayı ortalarına kadar devam etmiştir. Talat Bey 31 

Ağustos 1914’te Bükreş’ten ayrılmış ve Sofya üzerinden İstanbul’a dönmüş, Halil Bey ise bir müddet 

daha Bükreş’te kalarak Rumen ve Yunan temsilcilerle görüşmeleri devam ettirmiştir. Bükreş’te 

gerçekleştirilen müzakerelerden Osmanlı Devleti ile Yunanistan veya Romanya arasında bir ittifak ile 

ayrılmak mümkün olmamıştır. Herhangi bir uzlaşının sağlanamaması üzerine 13 Eylül’de Bükreş’ten 

ayrılan Halil Bey İstanbul’a dönmüştür.  

 

  

                                                           

 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih ABD, necdethayta@gmail.com 
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THE ROADSIDE INNS (KHĀNS) IN OTTOMAN DOBRUDJA 

 

Constantin Aurel MOTOTOLEA
*
  

Andreea ANDREİ
**

 

            

Abstract 

Dobrudja was since ancient times a military stronghold of various empires, as well as a north-

south passageway for different populations. This remained valid during the Ottoman domination of the 

province. At the same time, Dobrudja is located at the crossroad of some important commercial roads 

and was, in ancient times and Middle Ages, the transit area for the trade road that linked the 

Mediterranean to the Baltic area, as well as a terminus point for the commercial routes in central 

Europe. This, together with the implementation of traditions of the Muslim world (as the Ottoman 

domination was established and consolidated), led to the appearance in the important centers of the 

province of a specific element: the inns. Resting places for merchants have existed also in ancient 

times and, probably in early Middle Age, but during the Ottoman period they acquire specific features, 

according to the oriental tradition. Written sources of that time certify the existence of inns in 

Dobrudjan cities and small commercial towns such as Mangalia, Constanţa, Ester, Babadag, Hârşova, 

Karasu, but also in other small localities. In rare cases this information is confirmed by archaeological 

findings. The present paper presents the steps in the emergence of these inns (together with a 

discussion on the possibility weather there was an implementation system officially favored or it was 

freely developed, due to the economic needs), their spatial distribution, the function and role played in 

the economy of the province, the factors that led to the development but also to the involution of their 

activity. Here are also presented the general characteristics of this kind of public establishment in the 

Muslim world and the degree in which these were preserved in the case of Dobrudjan inns. The fact 

that the standard features specific to the Muslim world (and especially Syria, the area with the most 

developed network of inns) are not present here, or, at least, due to lack of evidence, suggests that the 

more appropriate term for Dobrudja is that of “inn” (Khān) and not caravanserai, a well-known term in 

the  Islamic world. An interesting element is the connection of Dobrudja with the Anatolian and 

Balkan commercial and religious pilgrimage routes and the way in which this could have influenced 

the development of trade and, therefore, of inns in the province. 

 

 

  

                                                           
*
 Curator, Museum for National History and Archaeology Constanta. 
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“HISTORIA INCREMENTORUM ATQUE DECREMENTORUL AULAE OTHOMANICAE 

(HISTORY OF THE GROWTH AND DECAY OF THE OTTOMAN EMPIRE)” IN THE 

EUROPEAN PERCEPTIONS  

ABOUT THE OTTOMAN EMPIRE 

 

Florian OLTEANU
 

            

Abstract 

Historia Incrementorum atque Decrementorum Aulae Othomanicae (History of the Growth 

and Decay of the Ottoman Empire) represents for the European scientific community the best-known 

work of the Romanian Prince Demetrius Cantemir (b.1673-d.1723, Prince of Moldavia in two times 

March-April 1693 and 1710-1711). 

The work was written between 1714 and 1716, based on the personal documentation of 

Demetrius Cantemir during the time spent at Constantinople (1688-1690) as hostage sent by his father 

Constantin Cantemir and after that until his installation on the Moldavian throne in 14 November 1710 

as diplomatic agent of his brother, Antioch, Prince of Moldavia.  The young prince had the 

opportunity to study the documents from the Imperial Archives in Constantinople. In 11 September 

1697, he has seen as eye-witness the defeat of Ottoman Empire by the Habsburg Empire in the battle 

of Zenta and with this occasion he understood that the Ottoman force can be defeated because of the 

political, social and military weakness of the Ottoman Empire.  

In 1714, Demetrius Cantemir became member of the” Societas Scientiarrum Brandenburgica”, 

the Academy of Berlin. 

We propose to investigate the ways in which this work made possible the understanding of the 

Ottoman Empire role and history by the Europeans.  

 

  

                                                           

 Senior Lecturer Ph.D., Romania,  University of Craiova, Faculty of Social Sciences, History, European Studies 
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TREATY OF ADRIANOPLE: CASE STUDY THE DANUBE PORT OF GIURGIU 

 

Adriana Mihaela ROȘCA

 

            

Abstract 

The „Treaty of Adrianople: Case Study the Danube Port of Giurgiu” study proposes an 

overview of the political events that took place during the first three decades of the nineteenth century 

which had multiple economic, social and political consequences, influencing the fate of the states of 

Southeast Europe. In 1829, the peace treaty of Adrianople was signed. This document put an end to 

the Russian-Ottoman conflict in Eastern Europe and set the border between Wallachia and the 

Ottoman Empire on the Danube. By this agreement the Ottoman Empire returned to Wallachia the 

fortress of Giurgiu, located on the left bank of the Danube which was for four centuries under the 

Ottoman administration. Since the fall of 1829, the former Ottoman fortress has been abandoned by its 

Muslim population and has entered into a vast process of political and administrative reorganization. 

This process of acquiring a new urban identity has brought about a lot of changes in the local 

administration and urban planning. The new city has seen in the early years of the reorganization a 

regression from a demographic and economic point of view. At the same time receiving years after 

1829 represented a period of transition in which the city began to reach all aspects of urban life. 

 

PREVEDERILE PACII DE LA ADRIANOPOL: STUDIU DE CAZ ORAȘUL-PORT 

GIURGIU 

 

Rezumat 

Studiul „Prevederile păcii de la Adrianopol: Studiu de caz orașul-port Giurgiu” propune o 

privire de ansamblu asupra evenimentelor politice care au avut loc în deceniul al treilea al secolului al 

XIX-lea și care au avut multiple consecințe economice, sociale și politice influențând soarta statelor 

din răsăritul Europei. În 1829, a fost semnat tratatul de pace de la Adrianopol, document prin care s-a 

pus capăt conflictului ruso-otoman și s-a stabilit granița dintre Valahia și Imperiul Otoman pe linia 

Dunării. Prin acest acord, Poarta a restituit principatului românesc cetatea Giurgiu situată pe malul 

stâng al Dunării care timp de patru secole s-a aflat sub administrație otomană. Din toamna anului 1829 

fosta cetate otomană a fost abandonată de populația musulmană și a intrat într-un vast proces de 

reorganizare politico-administrativă. Acest proces de dobândire a unei noi identități urbane a adus 

numeroase schimbări privind administrația locală și amenajarea spațiului urban. Noul oraș  a cunoscut 

în primii ani de la reorganizarea sa un regres din punct de vedere demografic și economic, dar în 

același timp primii ani după 1829 au reprezentat o perioadă de tranziție în care orașul a încercat să 

atingă toate aspectele vieții urbane. 

 

  

                                                           

 Drd. Adriana Mihaela Roșca, Universitatea București, Facultatea de Istorie, Bd. Regina Elisabeta 4-12, Sector 

5, 030018, Bucureşti, e-mail: adrianamihaelarosca@gmail.com 
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OSMANLI’NIN BİR LİMAN KENTİNDE TEMSİLİ: KÖSTENCE ŞEHBENDERLİĞİ 

 

Talip AYAR

 

            

Özet 

Bu çalışmada, Köstence Şehbenderliğinin kurumsal yapısı ele alınacaktır. Osmanlı Devleti 

yabancı birçok ülkeye 1802 yılından itibaren şehbender tayin etmeye başlamış ve bunu 

gerçekleştirirken de birtakım kriterleri göz önünde bulundurmuştur. Şehbender tayin edilecek şehir ile 

olan ticari ilişkiler ve Osmanlı tebaasının bu şehirdeki varlığı gözetilen kriterler arasında yer almıştır. 

Bu anlamda Köstence, Osmanlı Devleti’yle her geçen gün artan ticari ilişkileri, azımsanmayacak 

sayıda Osmanlı nüfusunu barındırması ve coğrafi konumu itibariyle şehbenderlik açılan şehirlerden 

birisi olmuştur. Bilindiği üzere Köstence, Romanya’nın Karadeniz’e kıyısı olan ve ülke ticaretinin 

büyük kısmının gerçekleştirildiği önemli bir liman kentidir. Öne çıkan bu yönleri dolayısıyla 

Köstence’ye ilk şehbender 1879 yılında atanmıştır. Şehbenderliklerin konsolosluğa dönüştürüldüğü 

1930 yılına kadar şehbenderler burada varlığını sürdürmüştür. Köstence’de görev yapan şehbenderler 

idari, siyasi, ticari, hukuki alanlarda hem Osmanlı Devleti’nin hem de Osmanlı tebaasının menfaat ve 

çıkarlarını kollayıp gözetmiştir. Bununla birlikte vazife yaptıkları yerlerden Osmanlı’ya bilgi akışını 

sağlamak görevleri arasında yer almıştır. Özellikle belirli periyotlarda göndermiş oldukları ticari 

faaliyet raporları, görev yaptıkları yerin ticari ve ekonomik hayatına ışık tutması ve iki ülke arasındaki 

ticari ilişkileri ortaya koyması bakımından değerli bilgiler içermektedir. İşte bu açılardan çalışmada, 

Köstence Şehbenderliğinin kuruluşu ve gelişimi, burada görev yapan şehbenderlerin tespiti, göreve 

tayin ve ayrılış prosedürleri, karşılaştıkları problemler ve şehbenderlerin faaliyetleri hakkında bilgi 

verilmeye çalışılacaktır.  

 

  

                                                           

 Yrd.Doç.Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı, 

talipayar@ibu.edu.tr  
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1866 ROMANYA ANAYASASI VE 1876 KANUN-I ESASİ ARASINDA BİR 

KARŞILAŞTIRMA 

 

         Belkıs KONAN
*
 

            

Abstract 

18. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan anayasacılık kavramı, özellikle 19. yüzyılda birçok ülkede 

yazılı anayasalar geçişi beraberinde getirmiştir. 1787 Amerika Birleşik Devletleri Anayasası ve İkinci 

Anayasa 1791 Fransız Anayasasını daha sonra 1809 İsveç Anayasası, 1812 İspanyol Anayasası, 1814 

Norveç Anayasası, 1831 Belçika Anayasası, 1848 İsviçre Anayasası, 1848 İtalyan Anayasası,1850 

Prusya Anayasası, 1849 Danimarka Anayasası, 1849 Lüksemburg Anayasası, 1864 Yunan Anayasası, 

1866 Romanya Anayasası, 1876 Osmanlı Anayasası izlemektedir. Bu çalışmanın konusu 19. yüzyılda 

hazırlanan bu anayasalar içinde 1866 tarihli Romanya ve 1876 tarihli Osmanlı Kanun-ı Esasisi 

arasında bir karşılaştırma yaparak, Osmanlı Anayasası'nın hazırlanmasında sadece büyük Batılı 

Devletlerin rolü olmadığını kanıtlamak ve Romanya Anayasası'nın Osmanlı Anayasası’nın 

hazırlanmasında bir etkisi olup olmadığı konusunda saptamalar yapmaktır.  

 19. yüzyıla geldiğimizde, özerk Prensliklerden Eflak ve Boğdan'da demokratik, temsile 

dayanan ve anayasacı bir gelişme görülür. 1831-1832 tarihinde, "Reglement Organique" adlı bir 

anayasal belge ile yasama ve yürütme organlarının seçime dayandığı bir sistem oluşturulmuştur. Öyle 

ki henüz monarşinin hüküm sürdüğü ve yazılı bir anayasası olmayan Osmanlı Devleti, kendisine bağlı 

özerk Prensliklerin anayasa benzeri bir düzenleme yapmalarını onaylamak durumunda kalmıştır. 

Siyasal birliğini 1859 yılında tamamlayan Romanya'da temsili sisteme geçilmiş ve 1866 yılında 1831 

tarihli Belçika Anayasası model alınarak iki meclisli genel oya dayanan bir anayasa kabul edilmişti. 

İlk Osmanlı Anayasası olan 1876 Kanun-ı Esasisi'nin hazırlanmasında Romanya Anayasası’nda 

olduğu gibi, 1831 tarihli Belçika Anayasası ile 1850 tarihli Prusya Anayasası temel alınmıştır.  

 Romanya ve Osmanlı Devleti gerek monarşik yapıları gerek ülkelerinde farklı din, dil, kültür 

ve etnik yapıdan nüfusa sahip oldukları için benzer nitelikler gösterir. Araştırmamızda bu benzerlikler 

yanında her iki anayasanın hazırlanmasında model olan Belçika Anayasası acaba her iki devletin 

anayasalarında benzer sonuç doğurmadığı sorusunun cevabını araştırılmaktadır. Son olarak “19. 

yüzyılda Balkanları kasıp kavuran milliyetçilik akımı bir taraftan ulus devletlerin kurulmasına zemin 

hazırlarken bir taraftan Osmanlı Devleti gibi çok uluslu devletlerde dağılmaya sebep olurken bu etki 

Romanya ve Osmanlı Anayasalarına nasıl yansımıştır?” sorusuna da cevap aranacaktır. Çalışmamızda 

esas olarak söz konusu anayasaların hükümleri incelenerek devlet iktidarının sınırlandırılması, temel 

hak ve özgürlüklerin tanınması ve korunması, yargı yetkisi ve kullanılması karşılaştırılacak ve 

yürürlük süreleri göz önüne alınarak bir kıyaslama yapılacaktır. Bu araştırma ile vardığımız 

sonuçların, Türk hukuk tarihi ve anayasa tarihi açısından bundan sonraki çalışmalara ışık tutması 

hedeflenmektedir.  

 

  

                                                           
*
 Doç.Dr., Ankara Üniversitesi. 
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ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ROMANYA’DA OSMANLI DEVLETİ ALEYHİNE 

YAPILAN BAZI YAYINLAR VE BUNLARA KARŞI ALINMAYA ÇALIŞILAN ÖNLEMLER 

(1887-1908) 

 

Erol KARCI
*
 

            

Özet 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda imzalanan Berlin Antlaşması ile bağımsızlığını 

kazanmış olan Romanya köklü bir tarihi geçmişe sahiptir. Roma imparatoru Trajan’ın seferleri ile bir 

Roma eyaleti haline gelen ve bu süre içerisinde dili ve yapısı ile Latinleşen, Romanya topraklarında X-

XII. yüzyıllarda Peçenek-Kuman ve XIII-XIV. yüzyıllarda Moğol-Tatar siyasi hâkimiyeti 

kurulmuştur. 1330 yılında daha önce oluşan Eflak Voyvodalığı, 1365 yılında ise Boğdan Voyvodalığı 

o dönemde Doğu Avrupa’da büyük bir devlet olan Macar Krallığı’na karşı savaşarak bağımsızlığını 

kazanmıştır.  

Osmanlı belgelerinde “Memleketeyn” olarak isimlendirilen Eflak ve Boğdan’dan, Eflak XIV. 

yüzyılın sonlarında Boğdan ise XV. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı hâkimiyetine girerek imtiyazlı 

birer beylik halini almışlardır. Eflak ve Boğdan önceleri yerli ailelerden XVIII. yüzyıldan itibaren ise 

İstanbul’un Fenerli Rum aileleri arasından seçilip atanan beylerle yönetilmiştir. Kırım Savaşı’ndan 

sonra Eflak ve Boğdan’ın Osmanlı Devleti’nden ayrılma eğilimi güçlenmiştir. Avrupalı büyük 

devletler Balkanlar, İstanbul ve Boğazlar istikametinde ilerleyen Rusya’nın yayılma politikasına karşı 

bir tampon olarak Eflak ve Boğdan’ın birleşmesini yani küçük Romanya’nın kurulmasını kabul 

etmişlerdir (1859-1862). Yeni devlet yerli prens Alexandru Ioan Cuza tarafından yönetilmiştir. 

Ardından Romanya tahtına Prusyalı Hohenzollern hanedanı getirilmiştir. I. Carol döneminde (1866-

1914) Osmanlı Devleti’nde ayrılma talebine olumsuz cevap alınması üzerine Romanya, 9 Mayıs 

1877’de bağımsızlığını ilan etmiştir. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na katılan ve Plevne’de Osmanlı 

kuvvetlerinin yenilmesinde etkili olan Romanya’nın bağımsızlığı Berlin Kongresi’nde (1878) 

tanınmıştır. 

Çalışmamızın amacı II. Abdülhamid’in saltanatının ilk yıllarında bağımsızlığı tanınmış olan 

Romanya’da gerek Osmanlı Devleti gerekse de Sultan II. Abdülhamid’in şahsına yönelik yapılan 

çeşitli yayınları arşiv belgelerinden elde ettiğimiz bilgiler ışığında ortaya koymak ve Osmanlı 

Devleti’nin bu yayınlar karşısında almaya çalıştığı önlemlere değinmektir. Bu sayede Osmanlı arşiv 

belgelerine yansımış olan Romanya basınına ait bazı gazete haberleri ile kitap, kartpostal, risale ve 

beyannamelerdeki bilgiler ışığında iki ülke arasındaki ilişkilere ve dönemin önemli siyasi meselelerine 

değinilmeye çalışılacaktır. 

 

  

                                                           
*
 Yrd.Doç.Dr., Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, ekarci06@gmail.com 
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA TÜRK BASININDA ROMANYA CEPHESİ SAVAŞLARI 

 

Sadık SARISAMAN
* 

            

Özet 

 28 Haziran 1914 tarihinde Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahdı Franz Ferdinad'ın 

Saray Bosna'da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi Birinci Dünya Savaşı'nı başlattı. Olaydan 

Sırbistan'ı sorumlu tutan Avusturya Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaş ilan etti. Bunu diğer 

Avrupa ülkelerinin savaşa girmesi takip etti. 

 Romanya Devleti başlangıçta tarafsızlığını ilan etti. Ancak Romanya savaşan devletler 

açısından stratejik bir konumdaydı. Avusturya Macaristan, Rusya, Bulgaristan ve Sırbistan ile komşu 

idi. Romanya'yı kazanan blok avantaj elde edecekti. İlaveten Romanya insan ve yer altı kaynakları 

nedeni ile de önemliydi. Zira bu ülkede bulunan petrol ve demir savaşan ülkeler açısından kıymetli 

madenlerdi. 

 Bir süre tarafsız kalmayı yeğleyen Romanya'nın dâhil olacağı bloğu tayin etmede iki etken 

belirleyici oldu. Birincisi Bulgaristan ile yaşanan gerginliktir. Zira iki ülke de Dobruca'nın kendisine 

ait olduğu iddiasındaydılar. İkincisi ise Romanya’nın Avusturya’dan toprak talebidir. 

 Romanya'nın rakibi olan Bulgaristan 1915 yılı Ekim ayında İttifak devletleri yanında savaşa 

girdi. Bundan yaklaşık 10 ay sonra 27 Ağustos 1916 günü Romanya, İtilaf devletleri safında savaşa 

katıldı. Fakat Romanya üstün Alman ve Avusturya kuvvetleri karşısında pek bir varlık gösteremedi. 

Alman ve Avusturya-Macaristan orduları Romanya'yı kısa zamanda işgal edip ülkenin büyük 

çoğunluğunu ele geçirdiler. 

 Öte yandan Romanya'nın savaşa girmesi Osmanlı Devleti’nin müttefiklerine yardım etmek 

amacıyla bu ülkeye kuvvet sevk etmesine yol açtı. 6. Kolordu Romanya'ya gönderildi. Türk ve Bulgar 

birlikleri Dobruca ve Tuna bölgelerine yerleştirilmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarında 

Bulgar-Makedon Cephesi’nin çökmesi sonucunda geri çekilmeye başlamıştır.  

 Bu bildiride Romanya cephesi savaşlarının Türk basınındaki yansımaları ele alınacaktır. 

Bilindiği üzere o yıllarda kamuoyunu oluşturan en etkili güç basındır. Türk kamuoyunun savaş ve 

cephelerle ilgili algısını da büyük ölçüde dönemin gazeteleri oluşturmuştur. Bunun için ulusal 

nitelikteki birkaç gazete ve derginin kullanılması planlanmıştır. Bu gazeteler Takvimi Vekayi, İttihat 

ve Terakki'nin görüşünü yansıtan Tanin, İslamcı bakış açısını temsil eden Sebilürreşad ile Vakit, 

Sabah gibi dönemin önemli gazeteleri olacaktır. Bildiride mevcut bilgi ve belgeler ışığında Romanya 

cephesindeki gerçek durum ile gazetelere yansıyan şekli kıyaslanarak, kamuoyunun ne derece doğru 

bilgilendirildiği de tespit edilmeye çalışılacaktır. 

 

  

                                                           
*
 Prof.Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, 

ssadik@aku.edu.tr. 
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OSMANLI DEVLETİ KAYNAKLARINA GÖRE I. DÜNYA SAVAŞINDA ROMANYA 

ORDUSU 

 

                Mehmet ŞAHİNGÖZ
*
 

Yunus Emre TEKİNSOY


 

            

Özet 

93 Harbinde (1877-1878 Osmanlı – Rus Harbi) Rusya’nın yanında yer alan Romenler, Berlin 

Muahedesi ile bağımsızlıklarını kazanmışlar, 1881’de Romanya Krallığı’nı ilan etmişlerdir. Romanya, 

bağımsızlığını kazandıktan sonra da Osmanlı Devleti’nin gündeminde yer tutmaya devam etmiştir. Bu 

süreçte Romanya’nın siyasi ilişkileri kadar askeri kuvveti de Osmanlı Devleti yetkilileri tarafından 

yakinen takip edilmiştir. Romanya Ordusu hakkında elçilikte görev yapan askeri ateşeler tarafından 

hazırlanan raporların yanında, yabancı ülke vatandaşlarına da ücret karşılığında raporlar 

hazırlatılmıştır. Ayrıca Romanya Ordusu hakkında elde edilen veriler ders kitabı olarak Harp 

Okulunda okutulmuştur. 

I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Romanya Ordusu ile alakalı Karârgâh-ı Umûmî 

İstîhbârât Şubesi tarafından hazırlanan iki eser önem arz etmektedir. Bu çalışmada, “Romanya Ordusu 

Hakkında Muhtasar Risale” ve “Harb-i Umûmide Romanya Ordusuyla İstihkâmâtı” ismini taşıyan ve 

“hizmete mahsusdur” açıklaması yer alan eserler kaynak alınarak, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı 

Devleti’nin elindeki verilere göre Romanya Ordusu’nun askeri gücü ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

 

  

                                                           
*
 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi, mehmetsahingoz@gmail.com 


 Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi,yunusemretekinsoy@gmail.com 
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I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NİN ROMANYA İLE 

İLİŞKİLERİNDE MUKABELE-İ BİLMİSİL UYGULAMALARI 

 

Gürsoy ŞAHİN

 

            

Özet 

Bu araştırmanın temel amacı, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı sırasında Romanya’ya karşı 

izlediği mukabele-i bilmisil (misliyle mukabele) uygulamalarını ve sonuçlarını ortaya koymaktır. 

Mukabele-i bilmisil; devletlerin, yabancı bir ülkede bulunan kendi tabiiyetindeki gerçek ve tüzel 

kişilerin çeşitli haklarının ihlal edilmesine karşılık, aynı şekilde muamele etme hakkına sahip olması 

anlamına gelmektedir. Savaş veya barış zamanlarında ülkeler arasında askeri, siyasi, diplomatik yahut 

ekonomik alanlarda misilleme hareketleri uygulanabilmektedir. Özellikle savaş dönemlerinde 

istenmeyen fiillerin olabildiğince azaltılması gibi çok önemli faydalar sağlayan mukabele-i bilmisil, 

asker ve sivillerin sıkıntılarını hafifletmeyi, yaralılara, kadın ve çocuklara yönelik muhtemel vahşet 

eylemlerine yönelik caydırıcılık unsurunu amaçlamaktadır. 

I. Dünya Savaşı sırasında rakip devletler arasında misilleme uygulamaları yaygın olarak 

görülür. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı yıllarında İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, Sırbistan ve 

Romanya gibi rakip devletlere karşı misilleme uygulamaları söz konusu olmuştur. Araştırma konusunu 

oluşturan Romanya ile Osmanlı Devleti arasında 30 Ağustos 1916’da savaş başlayınca iki ülke 

arasındaki en önemli mesele Rumen ve Osmanlı vatandaşlarının hukukunun karşılıklı korunması 

amacıyla arabulucu devletlerin tespiti meselesi olmuştur. Bu bağlamda İspanyol elçiliğinin, Osmanlı 

ülkesindeki Romanya vatandaşlarının menfaatlerini himayeye memur olduğu anlaşılmaktadır. 

Romanya’daki Osmanlı tebaasının menfaatlerini koruma görevini ise ABD üzerine almıştır. Ancak 

ABD’nin bir süre sonra savaşa dahil olması üzerine bu kez Hollanda’ya müracaat edilmiştir. Bu ülke 

Osmanlı tebaasını himaye etme görevini kabul etmiştir. Ancak yaşanan gecikme üzerine Osmanlı 

hükümeti tebaasının daha fazla mağduriyet yaşamaması için İsviçre’nin arabuluculuğuna ihtiyaç 

duymuştur. Neticede Romanya’daki Osmanlı tebaasının hukukunun İsviçre elçiliği aracılığıyla 

korunması sağlanmıştır. 

Savaş sırasında Romanya ile Osmanlı Devleti arasında sivil vatandaşların sürgün edilmesi, 

borçların ödenmemesi gibi çeşitli sorunlar yaşanmıştır. Bu anlamda Rumenler, ülkelerindeki Osmanlı 

tebaasından binlerce kişiyi henüz savaşa dahil olmadan önce Moldova’ya ve bilahare ülke içerisinde 

çeşitli yerlerdeki esir karargahlarına sürgün etmişlerdir. Ayrıca Osmanlı tebaasına ekonomik 

yaptırımlar uygulamışlardır. Bunun üzerine Osmanlı Devleti de kendi topraklarında yaşayan Romanya 

tebaasına misliyle mukabele etme hakkına sahip olmuştur. Hükümet, bu hakkına dayanarak Romanya 

tebaasından olup özellikle de casusluk şüphesi bulunan kişileri Beyşehir, Hayrabolu, Ermenek, 

Anamur, Bursa ve Ankara gibi yerlere sürgün etmiştir. Bilahare ülke içerisindeki nakit paranın ülke 

dışına özellikle de savaş halinde olunan devletlere akışını düzenlemeye yönelik birtakım ekonomik 

tedbirler alan Osmanlı hükümeti, Rumen vatandaşlarına ödenmesi gereken borçları çıkarılan 

kanunlarla ertelemiştir. Osmanlı Devleti bu tür mukabele-i bilmisil uygulamalarıyla Romanya’daki 

tebaasının güvenliğini sağlamaya ve Rumen hükümeti ile ilişkilerini dengelemeye çalışmıştır. 

Çalışmanın kaynaklarını temel olarak Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri oluşturacaktır. 

Ayrıca Düsturlar, Meclisi Âyan ve Meclisi Mebusan Zabıt Ceridelerine de müracaat edilecektir. 

                                                           

 Doç.Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Afyonkarahisar/Türkiye. 

e-posta: gsahin@aku.edu.tr 
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İTTİFAK DEVLETLERİNİN ROMANYA’YI TAKSİM PLAN VE PROJELERİ 

 

Nurten ÇETİN
*
 

            

Özet 

Romanya’nın I. Dünya Harbi’ne İtilaf blokunda girmesi üçlü ittifak devletlerini birçok 

bakımdan olumsuz etkiledi. Bu devletlerden biri de Osmanlı Devleti’ydi. Zira her iki ülke arasındaki 

ticari ilişkiler tamamen durdu ve bu durum Osmanlı Devleti’nin ekonomisini sarstı. Ancak, Romen 

ordusu İttifak devletleri karşısında kısa sürede yenildi ve 1916 yılının Eylül’ünde İttifak devletleri 

kuvvetleri Romanya’ya girdi. Ekim 1916’da Avusturya-Macaristan, Bulgaristan, Almanya ve Osmanlı 

Devleti Harbiye nazırları vekilleri, Romanya’dan ele geçirilecek arazideki malzemenin taksimi 

konusunda uzlaşma sağlamak amacıyla Berlin’de birçok defa bir araya geldiler. İşgal edilen araziden 

yararlanma konusundaki esas amaç, müttefiklerden her birinin savaşı devam ettirmeleri ve ülkelerinin 

ekonomilerinin takviyesi için gerekli olan en acil malzemelerin nakliydi. Görüşmelerde hangi devletin 

daha çok hangi malzeme ve ürüne ihtiyacı olduğuna karar verildi ve bu doğrultuda ilgili ülkeye 

verilecek malzemenin miktarları ve bunların nakil işlemlerinin nasıl yapılacağı kararlaştırıldı. 

Bu tebliğde, İttifak devletlerinin Romanya’dan ele geçirecekleri malzemenin taksimi 

konusunda yaptıkları müzakereler çerçevesinde, hangi devlete ne miktarda ve hangi cins malzemenin 

verilmesinin uygun görüldüğü, Osmanlı Devleti’nin savaş ortamında ihtiyaç duyduğu hangi ürün ve 

malzemeleri Romanya’dan temin etmeye çalıştığı, Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan’ın 

müttefikleri Osmanlı Devleti’nin Romanya’daki malzemeden ne ölçüde istifadesine müsaade ettikleri 

de ortaya konulmaktadır.   

                                                           
*
 Yrd.Doç.Dr., Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. nurtencetin@trakya.edu.tr 
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LOZAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE ROMANYA 

 

Adnan SOFUOĞLU

 

Seyfi YILDIRIM
**

 

 

Özet 

Lozan Antlaşması Türk-Romen ilişkileri açısından en önemli dönüm noktalarından birisidir. 

Lozan Antlaşması iki ülke arasındaki belirsiz birçok konuyu karara bağlayarak birbirlerine karşı güven 

duymalarının önünü açmıştır. 

Mudanya Mütarekesi sonrasında nihai barış görüşmeleri gündeme geldi ve ilgili taraflar 

arasında İsviçre’nin Lozan kentinde barış konferansının toplanmasına karar verildi. Lozan 

görüşmelerinde masada yer alan taraflardan birisi de Duca ve Diamandy tarafından temsil edilen 

Romanya Devleti idi. Rumen delegeler birçok oturuma katıldılar ve bilhassa Türkiye’nin batı sınırı, 

Boğazlar, Adakale, yabancı okullar ve azınlıklar/dini müesseseler (Fener Rum Patrikhanesi) 

konularında kendi politikaları doğrultusunda görüşlerini ortaya koydular. 

Romanya kendisini de direkt olarak ilgilendiren hususlardan biri olduğundan boğazlarla ilgili 

olan oturumlarda yer aldı. Boğazlarla ilgili görüşmelere İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, 

Sırp-Hırvat ve Sloven Devleti, Bulgaristan, Türkiye, Romanya ve Sovyetler Birliği katıldı.  

Romanya’nın ilgi duyduğu konulardan birisi de Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin 

İstanbul’da kalıp kalmayacağı meselesi idi. Konferansta azınlıklar meselesinin görüşülmesi sırasında 

Patrikhane konusu gündeme geldi. Bu esnada Türk heyeti Patrik ve Patriklik makamının Türkiye 

dışına çıkartılmasını istedi. Bunun üzerine Milli Mücadele döneminde Patriklik yapmış olan Meletios 

başta olmak üzere diğer Ortodoks din adamları, Patrikhane’nin İstanbul’da kalması için siyasetçilere, 

Yunanistan, Sırbistan ve Romanya Ortodoks kiliselerine çağrıda bulundu ve bu hususta Lozan 

görüşmelerini etkileyebilmek adına birlikte hareket edilmesini istedi. Bu çerçevede, Türk heyetinin 

talebine karşı çıkan taraflardan birisi de Romanya temsilcisi Diamandy idi. Diamandy, yüzyıllardır 

İstanbul’da bulunan Patrikhane’nin burada bırakılmasını istedi ve aksi durumda Romanya’nın dini 

duygularının yaralanacağını ifade etti. Yani Romanya Patrikhane meselesini yakından takip ederek 

ilgisini ortaya koydu. Romanya, Lozan’da Türkiye’nin kapitülasyonlar konusundaki taleplerini ise 

destekledi. 

Bu çalışmada sadece Türkiye açısından değil Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler ile diğer Balkan 

ülkeleri açısından da büyük önem taşıyan Lozan Konferansı’nda, Romanya’nın kendisini direkt ve 

dolaylı olarak ilgilendiren konulardaki yaklaşımı ve tutumu ele alınacak, bu konudaki konferans 

tutanakları, hatıratlar, ilgili yazın ve arşiv belgelerinden yararlanılacaktır. 

  

                                                           

 Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü. 

**
 Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü. 
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ANKARA VE BÜKREŞ'TE YENİ ELÇİLİKLER OLUŞTURULUNCAYA KADAR 

TÜRKİYE - ROMANYA SİYASİ İLİŞKİLERİ (1922-1924) 

 

Recep KARACAKAYA
*
 

            

Özet  

Türklerle Romenlerin diplomatik ilişkileri Romanya'nın 1878 Berlin Antlaşması'yla 

bağımsızlığını kazanmasının ardından başlamıştır. Bu tarihten sonra hızla gelişen ilişkiler 

Romanya'nın 1916 yılında İtilaf Devletleri safında 1. Dünya Savaşı'na katılmasıyla kesilmiştir. 

Bununla birlikte Romanya, 1. Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra Anadolu'da başlayan Milli 

Mücadele'yi yakından izlemiştir.  

Türk-Romen ilişkileri 1922 yılı sonlarından itibaren yeniden başlamıştır. Henüz saltanat 

kaldırılmadan önce başlayan ilişkilerle ilgili ayrıntılı arşiv belgeleri mevcuttur. Özellikle Rauf Bey’in 

TBMM Hükümeti’nin İstanbul’daki temsilcisi Adnan Bey’le yaptığı yazışmalar, Cevat Bey’in yarı 

resmi temsilci olarak Bükreş’e gönderilmesi konularındaki tartışmalar, literatüre katkı sunacak 

niteliktedir. 1922 yılı sonlarından 1924 yılı sonlarına kadar yaklaşık iki yıllık bu süreç konuyla ilgili 

yapılan çalışmalarda çok ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmamıştır.   

Bu tebliğde, TBMM hükümeti zamanında başlayan siyasi ilişkilerin seyri 1924 yılı sonuna 

kadar incelenecektir. Adakale’nin durumuyla ilgili yazışmalar, Romanya Müslümanlarından bir 

grubun İstanbul’a gelerek halifeye biat etmek istemeleri ve sonrasında Ankara’ya giderek hükümete 

hürmetlerini göstermek istemeleri, Türkiye ile Romanya arasında karşılıklı vize uygulanması, 

Köstence’de bulunan Şehbenderhane’nin kira bedelinin ödenememesinden dolayı meydana gelen 

karışıklıklar, Romanya Prensesi İleana’nın İstanbul ziyareti, Romen başbakanının Türkiye’ye gelmesi, 

Ankara ve Bükreş'te yeni elçiliklerin oluşturulması, Romanya temsilcilerinin güven mektuplarını 

sunması gibi konular ele alınacaktır.  

Tebliğin ana kaynakları Başbakanlık Osmanlı Arşivi Hariciye Nezareti belgeleridir. Özellikle 

İstanbul Murahhaslığı fonunda konuyla ilgili ayrıntılı belgeler vardır. Ayrıca Atatürk döneminde Türk-

Romen ilişkileri ile ilgili Mihail Maksim ve Mihail Gubaoğlu’nun konuyla ilgili kaleme aldığı 

makaleler de incelenecektir. 

 

  

                                                           
*
 Prof.Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, recepkaracakaya@gmail.com 
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MONTRÖ BOĞAZLAR KONFERANSI ESNASINDA ROMANYA’NIN TAVRI VE 

TÜRKİYE-ROMANYA İLİŞKİLERİ 

 

        Mustafa Sıtkı BİLGİN

 

            

Özet 

I. Cihan Harbi’nden galip çıkan Romanya, savaş dönemindeki toprak, siyasi ve stratejik 

kazanımlarından dolayı savaş sonrası dönemde statükocu bir dış politika takip etmiştir. Cumhuriyetin 

ilanı öncesi dönemde Türkiye ile Romanya arasındaki temel sorunu Boğazlar konusu teşkil 

etmekteydi. Zira Lozan Konferansı esnasında Karadeniz’e kıyısı olan Romanya, Türkiye’nin 

Boğazlara hâkim olma isteğine karşı çıkmıştı. Ancak, aynı konferansta ise Romanya, Türkiye’nin 

Yunanistan’dan tazminat alması konusunda Ankara’yı desteklemişti. 

Türkiye’nin 1925 yılından itibaren Balkan ülkeleriyle ikili ilişkilerini geliştirmeye önem 

vermeye başlaması Türkiye-Romanya münasebetlerinin gelişmesine zemin teşkil etmiştir. Romanya 

ise Bulgaristan’ın Güney Dobruca ve Rusya’nın Besarabya talepleri karşısında yeni arayışlara 

yönelmişti. Bu durum Türkiye ile Romanya arasında münasebetlerin geliştirilmesine ivme 

kazandırmıştır. Böyle bir ortamda Romanya’daki Türk diplomatı Hüseyin Ragıp Bey 1926 yılında 

Romanya Dışişleri Bakanı ile görüşerek bir Balkan Paktı oluşturulması projesinden bahsetmişti. Daha 

sonra bu fikir Türk Dışişleri Bakanı tarafından da dile getirilmiş ve Yunanistan’dan destek görmüştü. 

Bu şekilde oluşan elverişli ortam Romanya’nın Türkiye’ye yaklaşmasını sağlamıştı. 1929 yılında iki 

ülke arasında Oturma, Ticaret ve Deniz Ulaşım Sözleşmesi ve 18 Eylül 1930’da Bükreş’te 

Mezarlıkların Korunmasına ilişkin Antlaşma imzalandı. Bundan sonra her iki ülke Balkanlar’da ve 

Avrupa’da statükonun korunması için gayret etmişlerdir. Türkiye ile Romanya arasında ilk 

anlaşmadan sonra 1938’e kadar siyasi ve ekonomik alandaki işbirliği artarak devam etmiş ve 1936 

yılında Montrö’deki görüşmeler döneminde en üst seviyeye ulaşmıştır. Bu çerçevede Romanya 

Dışişleri Bakanı Titilescu’nun Ankara ziyareti esnasında 17 Ekim 1933’te Türkiye ile Dostluk, 

Saldırmazlık ve Hakem Antlaşması imzalanmıştır. Türkiye ve Romanya, 9 Şubat 1934’te kurulan 

Balkan Paktı’nda yer almışlardır. 1936 yılında Romanya Montrö Antlaşması’nda Türkiye’yi 

desteklemiştir.  

Arşiv kaynakları çerçevesinde mevcut çalışma ile Montrö Konferansı öncesi ve sonrasında 

Türkiye ve Romanya arasındaki siyasi ve diplomatik gelişmeler incelenecektir.  

 

  

                                                           

 Prof.Dr., AYBÜ SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi. 
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İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRK-ROMEN İLİŞKİLERİ 

 

Dilek BARLAS
*
 

            

Özet  

Türkiye ve Romanya iki savaş arası dönemde diplomatik alanda yakın ilişki kurmuşlardır. 

Bunun en güzel örneği Balkan Antantı’nın oluşmasında gösterdikleri işbirliğidir. Daha 1926 yılında 

bir araya gelen Türk-Romen diplomatlar “Balkanlar Balkanlılarındır” söylemini benimsemişlerdir. Bu 

söylem hayata 1930’larda geçirilmiştir. Bunun iki önemli nedeni vardır: Birincisi, 1929 Dünya 

Ekonomik Krizi iki ülkeyi de aynı şekilde etkilemiş ve bunu fırsat bilen Türkler ve Romenler her 

alanda işbirliğini arttırmışlardır. İkinci neden, Mussolini İtalya’sının gittikçe artan saldırgan politikası 

bu iki ülkeyi bölgesel stratejiler geliştirmeye itmiştir. Balkan konferansları ile başlayan işbirliği 1934 

yılında Balkan Antantı’nın oluşmasıyla doruğa ulaşmıştır. Bu süreç içinde Türk Dışişleri Bakanı 

Tevfik Rüştü Aras ile Romanya Dışişleri Bakanı Nicolae Titulescu’nun çabaları önemli yer tutar. Pax 

Britannica’dan Pax Americana’ya geçiş döneminde, iki ülke de hem iç hem dış politika alanında özerk 

stratejiler geliştirmeye çalışmışlardır. Benzer ekonomiye sahip olan bu iki ülke aynı zamanda 

devletçilik politikaları gütmüşlerdir. Bu süreçte ekonomik olarak zamanla Almanya’ya bağımlı hale 

gelmişlerdir. Türkiye Almanya’ya olan bağımlılığını dengelemek ve İtalyan tehdidine karşı tedbir 

alabilmek için İngiltere’ye daha çok yakınlaşmıştır. Romanya da benzer çabalar göstermesine rağmen, 

iktidarın değişmesi ile hem ekonomik hem de siyasi yönden Almanya’ya daha bağımlı hale gelmiştir. 

Bunun sonucunda da İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye tarafsız kalmış oysa Romanya savaşa katılarak 

Almanya’nın yanında yer almıştır. 

 

  

                                                           
*
 Prof.Dr., Koç Üniversitesi Tarih Bölümü, dbarlas@ku.edu.tr 
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ENVER PAŞA’NIN ROMANYA CEPHESİ’NDEKİ TÜRK BİRLİKLERİNİ TEFTİŞİ 

KAPSAMINDA DOBRUCA KÖSTENCE VE BÜKREŞ’İ ZİYARETİ 

 (10-17 Aralık 1916) 

 

Osman AKANDERE
*
 

            

Özet 

Türk birliklerinin Avrupa’ya gönderilmesi konusunun ele alınması Alman Genelkurmay 

Başkanı Hindenburg tarafından hazırlanıp, Osmanlı Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver 

Paşa’ya iletilen bir teklif çerçevesinde gündeme gelmiştir. Enver Paşa devam eden savaşın kesin 

sonucunun Avrupa cephelerinde alınacak başarıya bağlı olduğunu düşünmekteydi. Bu nedenle yardım 

amaçlı kuvvet gönderilmesine ilişkin teklifi tereddütsüz kabul emiş ve Çanakkale Cephesi’nin 

kapanmasından sonra bazı Avrupa cephelerine asker göndermiştir. Bu cephelerden birisi olan 

Romanya, müttefikimiz Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na yardım amacıyla savaştığımız bir 

cephedir. 

Romanya’nın Ağustos 1916’da savaşa girmesi ve hemen akabinde Avusturya-Macaristan 

sınırını geçen Romen orduları kısa sürede Transilvanya’nın büyük bir kısmını işgal etmişlerdi. Bu 

durum Avusturya-Macaristan ordularının cephesini gerisini de tehdit edecek bir durum ortaya 

koymuştu. Bunun üzerine müttefik cephelerinden ayrılacak kuvvetlerle (Alman, Avusturya, Bulgar ve 

Türk) Romen ordusuna taarruza karar verilmişti. Bu çerçevede Enver Paşa Romanya Cephesi’nde 

savaşmak üzere 15. ve 25. tümenlerden oluşan 6. Kolordu’yu karargâhı Sofya’da bulunan Mackenzen 

Ordusu’nun emrine verdi. 

Ekim 1916’nın ortalarından itibaren 6. Kolordu tam mevcuduyla cephede sorumluluk almıştı. 

Bütün savunma ve karşı taarruz harekâtlarına katılan 15, 25 ve bilahare cepheye gönderilen 26. 

tümenlerden oluşan 6. Kolordu büyük başarılar kazandı. Türk birliklerinin de dâhil olduğu Mackenzen 

Ordusu Bükreş dâhil olmak üzere Romen topraklarının büyük bir kısmını ele geçirmişti. 

Romanya’nın beklenilmeyen mağlubiyeti üzerine Enver Paşa görünürde cephede büyük 

başarılar kazanan 6. Kolordu birliklerini teftiş etmek ama esasta Romen ganimetlerinden istifade 

etmek ve Osmanlı Devleti için mümkün olduğu kadar çok kazanç sağlamak üzere 10 Aralık 1916’da 

Bulgaristan üzerinden trenle Romanya’ya hareket etmiştir. 

Osmanlı Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa’nın bu seyahati iki hafta sürecek 

ve Dobruca, Romanya, Makedonya cepheleri ziyaret edilecekti. Özel hazırlanmış bir trenle yapılan bu 

seyahate Umum Levazım Reisi İsmail Hakkı Paşa, Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan’ın 

İstanbul’daki Askeri Ataşeleri, Ayan Meclisi üyesi Salih Paşa, Dr. Bahattin Şakir ve Hüseyin Cahit 

Yalçın başta olmak üzere 18 kişi katılmıştır. 

Yol güzergâhı olan Bulgaristan, Romanya ve dönüşlerinde uğradığı Makedonya’da Türk 

askerleri ve bölgede yaşayan Türk ahali tarafından büyük coşkularla karşılanan Enver Paşa’nın bu 

seyahati Bulgarlar tarafından da endişe ile takip edilmiştir. 

Bu çalışmada Türk birliklerini teftiş etmek, elde edilen ganimetlerini görmek onları ne şekilde 

Türkiye’ye getirebileceğini tespit etmek gibi amaçlarla Romanya’ya kalabalık bir heyetle giden Enver 

Paşa’nın seyahati arşiv belgeleri, İstanbul gazeteleri ve Bulgar istihbarat raporları esas alınarak 

verilmeye çalışılacaktır. 

 

  

                                                           
*
 Prof.Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, okandere@konya.edu.tr 



INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TURKEY-ROMANIA RELATIONS:PAST AND PRESENT            23 

 
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA DOBRUCA 

Nedim İPEK
*
 

            

Özet  

Dobruca, Tuna nehrinin Silistre’den kuzeye doğru kıvrıldığı noktadan itibaren Tuna ile 

Karadeniz arasında kalan bölgedir. Bölgenin batısı ve kuzeyi Tuna, doğusu Karadeniz ile sınırlıdır. 

Güneyde ise doğal sınır yoktur. Bu nedenle siyasi haritaya göre değişkenlik arz etmektedir. II. Bayezid 

döneminde tamamen Osmanlı hâkimiyetine girdi. Osmanlı döneminde Dobruca’ya Yörükler ve Kırım 

Türkleri yerleşti. 20. yüzyılın başında Dobruca’nın nüfusu Türk, Bulgar, Alman ve Rumenlerden 

oluşmaktaydı.  

Dobruca toprakları 1878-1918 sürecinde sık sık el değiştirdi. Birinci Dünya Savaşı 

başladığında Romanya’nın hâkimiyeti altındaydı. Romanya savaşın ilk yıllarında tarafsız kaldı ve 

savaşa dahil olmadı. 17 Ağustos 1916’da İtilaf devletleri ile Romanya arasında siyasi ve askeri 

anlaşmalar imza edildi. Akabinde Romanya İtilaf devletlerinin safında savaşa dahil oldu. Almanya 

Dobruca topraklarını işgal etti.  

Almanya bölgenin idari yapısında değişikliğe gitmedi. Köstence’de menzil müfettişliği ve 

kaza merkezlerinde mıntıka kumandanlıkları ihdas etti. Bu dönemde özellikle Bulgaristan teşkil ettiği 

komite ve askeri birlikleri vasıtasıyla Dobruca’nın Bulgaristan’a ilhakına yönelik politikalar üretip 

tatbik etmeye çalıştı. Osmanlı Devleti ise burayı kendi hakimiyeti altına alma veya statüsünü 

muhtariyete dönüştürmeye yönelik politikalar üretmeye çalıştı. Bunun için görevlendirdiği müfettişler 

vasıtasıyla Dobruca’nın tarihi, idari ve sosyal yapısını yansıtan raporlar hazırlattı. Raporlardan da 

anlaşılacağı üzere bölgede Alman, Rumen, Bulgar ve Türk nüfus bulunmaktadır. 1917-1918’de bu 

toplulukların eğitim ve din hizmetleri kültürel olarak ilişki içinde bulundukları devletlerin 

murahhaslarınca yürütülmektedir. Türk müfettişlerin tespitine göre Türk nüfus 131 köyde ikamet 

etmekteydi. Bu köylerde 8.546 hanede 44.310 Türk nüfus yaşamaktadır. Bazı Müslüman köylerinin 

nüfusu ise dağılmış durumdadır. Dobruca’daki Türk nüfus savaş sonrası Osmanlı hâkimiyeti 

sağlanmazsa veya muhtariyet idaresi kurulmaz ise Anadolu veya Kırım’a göç etmeyi 

planlamaktaydılar.  

Bildiri metninde referans eserler, arşiv vesikaları ve özellikle Osmanlı makamlarının savaş 

esnasında tanzim ettikleri raporlara istinaden Dobruca’nın 1914-1918 yılları arası sosyal yapısı, 

Almanya, Bulgaristan, Romanya ve Osmanlı’nın Dobruca’ya yönelik politikaları değerlendirilecektir.  

 

  

                                                           
*
 Prof.Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edb. Fakültesi Tarih Bölümü, nedimipek@hotmail.com 
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA MERKEZİ DEVLETLER ARASINDA 

YAŞANAN DOBRUCA İHTİLAFLARI 

 

Kemal ÖZDEN

 

            

Özet 

Bulgaristan Birinci Dünya Savaşı’na girmezden önce Merkezi Devletlerle imzaladığı 

antlaşmalar aracılığıyla Türkiye, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan’dan toprak kazanmayı güvence 

altına almıştır. Bulgaristan’ın Dobruca’nın güneyiyle yetinmeyip tamamına sahip olmak istemesi, 

Merkezi Devletler arasında savaş boyunca ihtilaflara neden olmuştur. Doğudaki cephelerinde sürekli 

olarak toprak kaybeden Türkiye ise, Balkanlardaki sınırlarını genişleterek aşırı güçlenecek olan 

Bulgaristan’ı tehdit olarak görmüş ve ortaya çıkacak güç dengesizliğinin giderilmesi için, Balkan 

Savaşlarında kaybettiği Batı Trakya’yı geri almak istemiştir. Almanya ve Avusturya Macaristan’ın 

Romanya’daki öncelikli hedefleri petrol kaynaklarına sahip olmak, Tuna nehir ulaşımını güvence 

altına almak ve Akdeniz’e açılan stratejik liman şehri Köstence’yi kontrol altında tutmak olmuştur. 

Çözüm olarak, ihtilaf konusu olan kuzey Dobruca’nın Merkezi Devletlerin ortak yönetimine girmesi 

kararlaştırılmıştır. Savaşın son yılında, Osmanlı’nın Balkanlar’daki toprak taleplerine Kafkaslar’daki 

çıkarları eklenmiş, Almanya’nın Sovyet Rusya ile Brest Litovsk Barış Antlaşması’na İlave Antlaşma 

imzalayarak Bakü petrollerinden pay almayı kararlaştırması, Osmanlı ile Almanya arasındaki çıkar 

çatışmasını uç noktaya taşımıştır. Akabinde, Dobruca-Batı Trakya-Kafkasya ihtilafları arasında 

bağlantı kurularak, bu sorunların paket halinde çözülmesi denenmiştir. Türk tarih yazıcılığında bugüne 

kadar bir bütün halinde ele alınmamış olan bu karmaşık çıkar çatışmaları, Alman birincil kaynakları 

temel alınarak ve konu hakkında Türk, Alman, Avusturya, Romen ve Bulgar kaynaklarına dayalı 

olarak gerçekleştirilmiş araştırmalara başvurularak özetlenmiş ve yorumlanmıştır. 
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DIPLOMATIC NEGOTIATIONS BETWEEN THE KINGDOM OF ROMANIA AND THE 

REPUBLIC OF TURKEY ON THE SIGNING OF THE CONVENTION REGULATING THE 

EMIGRATION OF THE TURKISH POPULATION OF DOBRUDJA (1935-1936) 

 

Liliana BOȘCAN
*
 

            

Abstract   

The present study is based on unpublished material available in the Archive of the Ministry of 

Foreign Affairs, the volumes on the Convention Regulating the Emigration of the Turkish Population 

of Dobrudja, unpublished documents available in the National Historical Central Archive, regarding 

the emigration and the history of the Turko-Tatar community of Romania between 1918 and 1945, 

statistical yearbooks, general and special works in Romanian and Turkish, Romanian and Turkish 

newspapers. 

The paper deals with the negotiations between Romania and Turkey in order to sign the 

convention on the emigration of the Turks population of Dobrudja (1934-1936). In May 1935, the 

Turkish press published the news about the signing of an alleged agreement between Romania and 

Turkey, which was invalidated by the Romanian authorities. By leaking informations to the Turkish 

press, H.Tanıöver, Turkish minister at Bucharest, probed the reaction of the Romanian Government in 

this matter. On the 7th of September, 1935, the Turkish Legation sent a note and a draft convention to 

the Ministry of Foreign Affairs. On the 18th of March, 1936, the Turkish Legation sent another draft, 

discussed during the Inter-Ministerial Conference, held at the Ministry of Foreign Affairs, on the 19th 

of March, 1936. The present article delivers the talks within this commission, which led to the 

amendment of the Turkish draft. Following these discussions, the Ministry of Foreign Affairs wrote 

out a counter-project, which submitted to the Minister of Turkey on the 24th of March, 1936. The two 

parts came to a convenient solution after the exchange of notes between them.  

The Emigration of Turkish and Tatars population from Dobruja to Turkey is the research 

result of a topic initiated by the author that has aimed  the emigration of the Turks and Tatars from 

Dobrudja to Turkey from the end of the First World War to 1945. 
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BALKAN ANTANTI’NIN KURULUŞ VE GELİŞİM SÜRECİNDE ROMANYA’DAN 

TÜRKİYE’YE DİPLOMATİK ZİYARETLER 

 

Temuçin F. ERTAN
*
 

            

Özet 

Türk-Yunan ilişkilerinin 1930’ların başlarında yumuşama sürecine girmesinin tetiklediği 

Balkanlar’da ittifak çalışmaları, bir dizi konferans sonucunda bir antantının kurulmasıyla 

sonuçlanmıştır. Birincisi 1930 yılında Atina’da, ikincisi 1931 yılında İstanbul’da, üçüncüsü 1932 

yılında Bükreş’te, dördüncüsü de 1933 yılında Selanik’te ve en son olarak 1934 yılında Belgrat’ta 

toplanan konferanslar sonucunda, 9 Şubat 1934 tarihinde Atina’da imzalanan antlaşma ile Balkan 

Antantı kurulmuştur.  

Bundan sonraki yıllarda, İkinci Dünya Savaşı’na kadar Balkan Antantı merkezli olarak 

Balkanlar’da işbirliği ve dayanışma politikası ağırlık kazanmıştır. Bu süreçte Türk-Rumen ilişkileri de 

gelişim göstermiştir. Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerin gelişiminde, her iki ülke arasındaki 

karşılıklı diplomatik ilişkiler itici rol oynamıştır.  

Bu çalışmada Romanya’dan Türkiye’ye, üst düzey devlet adamlarının (Kral, Başbakan, 

Dışişleri Bakanı bağlamında) gerçekleştirmiş olduğu ziyaretler ele alınacaktır. Bu çerçevede öncelikli 

olarak Romanya Kralı Carol,  Başbakan Tatorescu ile Dışişleri Bakanları Titulesco ve Antonesco’nun 

Türkiye ziyaretleri irdelenecektir. Bu ziyaretlerin hem iki ülke arasındaki ilişkilere hem de bölgeye 

yansımaları değerlendirilecektir. 

Bununla birlikte bu araştırma, esas olarak birinci el kaynaklara dayanacaktır. 

Cumhurbaşkanlığı Arşivi ve Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’ndeki belgeler ile Ankara Üniversitesi 

Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi bünyesindeki görsel malzemeden (fotoğraf vs.) yararlanılacaktır.  

Ayrıca Hâkimiyet-i Milliye (Ulus) başta olmak üzere, dönemin gazeteleri taranacak ve konuyla ilgili 

anı ve araştırma eserler incelenecektir.  

 

  

                                                           
*
 Prof.Dr., Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü,  tfertan@ankara.edu.tr 



INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TURKEY-ROMANIA RELATIONS:PAST AND PRESENT            27 

 
INCOGNITO DIPLOMACY: KING CAROL II IN ISTANBUL 

 

Daniel CITIRIGA
*
 

            

Abstract 

The 1930s` are the most relevant to point out the weakness of collective security sistem. Not 

surprisingly after they signed Balkan Entente Pact in 1934, each of the four countries treid to 

strenghtened its position through billateral relationships.  

In this context, in June 1938, King Carol II paid to unofficial visits to Istanbul. Altough the first 

of these visits was extremely discreet, whithout any political aim (the king was on trip together with 

his mistress, Elena Lupescu), it aroused the interest of not only the foreign diplomats in Istanbul, but 

also of the journalists in the former capital of the Ottoman Empire.  

Only a few days later, the king was to return on another visit which, this time, was no longer a 

secret for either the Turkish officials or for the Romanian diplomatic staff. Although it was not 

official, the visit was a good opportunity to meet the most important Turkish political men like the 

minister of Foreign Affairs, Tevfik Rüştü Aras, the prime minister Celâl Bayar and not least, the 

president of Turkey, Mustafa Kemal Atatürk.  

Finally, the Romanian sovereign paid a third unofficial visit in Istanbul in July 1939, after the 

death of Mustafa Kemal Atatürk. The new president, İsmet İnönü, received the Romanian monarch in 

Dolma Bahce Palace. The meeting was also attended by the Romanian Ambassador, Vaile Stoica, and 

the Turkish Minister for Foreign Affairs, Şükrü Saracoğlu. All these meetings conducted in secret, on 

topics such as security in the Black Sea region as well as reaction of the media and of the foreign 

diplomats show us on the one hand the attention paid by Romanian officials to Ankara vision, and on 

the other hand, an unsual method of crown diplomacy: incognito visits. 
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TÜRK-ROMEN İLİŞKİLERİNİN 

BALKAN ANTANTI'NA GİDİŞİ SÜRECİNDE ÜÇÜNCÜ GÖZ: İTALYA 

 

Mevlüt ÇELEBİ
*
 

            

Özet 

İki dünya savaşı arası dönemde Balkan coğrafyasında meydan gelen gelişmeler, söz konusu 

coğrafyanın çok ötesinde etkiler yarattı. Bunun temel nedeni Almanya ve İtalya gibi I. Dünya 

Savaşı’nın sonuçlarından memnun olmayan devletlerin Balkanlarda izlediği siyasettir. İtalya’da 

iktidara gelen Benito Mussolini liderliğindeki Faşistlerin, Roma İmparatorluğu’nun mirasçısı oldukları 

iddiasıyla Balkanlarda ve Doğu Akdeniz’de yayılmacı siyaset izlemeleri, Türkiye ile Romanya’yı aynı 

tehdide karşı ortak hareket etmeye yöneltti. Atatürk’ün akılcı siyasetiyle, iki Balkan ülkesi arasında 

başlayan bu dayanışmaya diğer Balkan ülkeleri Yunanistan ve Yugoslavya’nın da katılmasıyla Balkan 

Antantı kurulmuş oldu. Bu paktın kurulmasına en sert tepkiyi İtalya gösterdi. Böyle bir ittifakın 

kurulmasının İtalya bakımından anlamı; Balkanlardan Doğu Akdeniz’e kadar geniş bir bölgede 

etkisinin sınırlanması demekti. Paktın İtalya için diğer bir anlamı da, İtalya’nın üye ülkeler üzerindeki 

etkisinin de azalmasıydı. İtalya, kuruluşunu önleyemediği Balkan Antantı’nı etkisiz kılmak için her 

türlü diplomatik manevrayı sergiledi. Başlangıçta İtalyan tehdidine karşı kurulan Balkan Antantı, 

zamanla Balkanlar için daha büyük bir tehlike olarak ortaya çıkan Almanya’ya karşı da üye ülkelerin 

güvenliğini sağlayan bir pakt görevi üstlendi. 

 

  

                                                           
*
 Prof.Dr., Ege Üniversitesi, mevlutcelebi@yahoo.com 



INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TURKEY-ROMANIA RELATIONS:PAST AND PRESENT            29 

 
ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYE-ROMANYA İLİŞKİLERİNİN KIBRIS, TÜRKİYE VE 

ROMANYA BASININDAKİ YANSIMALARI 

 

Turgay Bülent GÖKTÜRK
*
 

            

Özet 

Yeni Türk Devleti’nin hedefini çağdaşlaşma olarak belirleyen Atatürk, bu yenileşme 

hareketinin başarısı için içte ve dışta barış ortamının kurulması ve korunması gerekliliğine inanıyordu. 

Bu maksatla, Lozan Barış Antlaşması süreciyle birlikte Balkanlar’da barış ve istikrarın korunması 

öncelikli alanlardan biri olarak ortaya çıkıyordu. Bu politika çerçevesinde; 1912 yılında, Kuzey 

Afrika’da, İtalya’ya karşı girişilen mücadeleye katıldıktan sonra, İstanbul’a dönüşünde konakladığı ve 

Sofya’da askeri ataşelik yaptığı 1913-14 yıllarında birçok seyahat yaparak yakından tanıma imkanı 

bulduğu Romanya’ya farklı bir ilgiyle yaklaştı. Romanya, Lozan görüşmelerinde Türkiye’nin tezlerini 

destekleyen bir tavır takınmıştı. Romanya’nın bu yaklaşımı, iki ülke arasında siyasi ve diplomatik 

ilişkilerin kurulmasını kolaylaştıran bir etken olmuştu. Bunun sonucunda, 6 Haziran 1924’te Ankara 

ve Bükreş’te karşılıklı olarak elçiliklerin açılması diğer Balkan ülkelerine de örnek oluyordu. 

1934 Balkan Antantı ile 1936 yılındaki Montrö Antlaşması süreci de iki ülkenin birbirlerine 

olan güveninin artmasını sağlıyordu. 19 Haziran 1938 tarihinde gerçekleşen Sabiha Gökçen’in 

Romanya uçuşu ile Romanya Kralı II. Carol’un Atatürk'ü İstanbul'da ziyareti de bu yakınlaşmanın bir 

başka boyutunu oluşturuyordu. 

Makalede, Atatürk döneminde gerçekleştirilen söz konusu ilişkilerin Türkiye ve Romanya 

basını ile Türkiye’yi ve Atatürk inkılaplarını yakından izleyen Kıbrıs Türk basınındaki yansımaları 

aktarılarak, Türk, Romen ve Kıbrıs Türk kamuoyunun bu ilişkilere bakış açısı da ortaya koyulmaya 

çalışılmıştır. 
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TÜRKİYE-ROMANYA İLİŞKİLERİNDE ERMENİ FAKTÖRÜ 

(ERMENİCE KİTAP, BELGE VE KAYNAKLAR ESASINDA) 

 

Gafar MEHDİYEV
*
 

             

  Özet 

Avrupa'da Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları ülke Romanya’dır. Ermeni kaynaklarına göre 

Ermenilerin bu arazilere yerleşme tarihi 10. yüzyıl Bizans İmparatorluğu'nun bu arazilerde hakim 

olduğu zamanlara kadar uzanıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun terkibinde olan Romanya’da burada 

yaşayan diğer halklarla birlikte Ermenilerin de kendi dil, kültür, din ve milli geleneklerini yaşatarak bu 

ülkede kültürel miras bıraktıkları bilinmektedir. Doğu Anadolu’dan grup halinde Kırım, Ukrayna ve 

Moldova üzerinden şimdiki Romanya’ya ulaşan Ermeniler 1350 yılında Botoşan kentinde ilk 

kiliselerini inşa etmişlerdir. 1878 Berlin Antlaşması ile Romanya tam bağımsızlığını kazandıktan 

sonra Ermeni ahali bu ülkeye akın etmeye ve kendi diasporalarını kurmaya başladılar. 1912-1913 

Balkan Savaşları ve 1914-1918 I. Dünya Savaşı yıllarında Romanya Ermenileri silahlanarak kâh 

Bulgarların kâh Rusya’nın ordularına  gönüllü  katılarak Osmanlı Devleti’ne karşı savaşlarda yer 

almışlardır. Romanya’dan Ermeni gönüllülerinin Tiflis’e gelerek Rusya ordularına katıldıklarında 

Ermenistan’da övgü ile bahis ediyorlar. Tiflis’te “Ermenice yayınlanan “Mşak” gazetesinde sürekli bu 

tür haberler verilmektedir.  

Romanya’da yaşayan Ermeni araştırmacı Vardan Arakelyan’ın “Tarihi Hayaletler ve Onun 

Dersleri. Ermeni Meselesi Romanya Diplomatik Arşivlerinde” adlı kitabında Ermenilerin, I. Dünya 

Savaşı yıllarında tutumundan, onların Osmanlı Devleti ile savaşan devletlere yardımlarını konu 

almıştır. Kitapta yer alan belgeler Romanya’nın İstanbul Konsolosluğunun yazışmalarından ibarettir. 

1889-1991 ve 1914-1916 ve 1920-1923 yıllarına ait bu belgelerde Osmanlı-Romanya ilişkilerine, 

Ermenilerin tutumuna ait çok değerli yazışmalar ve şimdiye kadar bilinmeyenler yer almıştır. Bu 

belgeler içerisinde 11 Haziran 1920 tarihinde Ermenistan Cumhuriyeti’nin Başbakanı Aleksandr 

Hatisov’un ve Dışişleri Bakanı Hrant Ohancanyan’ın Romanya Devleti’ne Paris Barış Konferansı’nda 

Ermenistan’ı savunmaları için yaptıkları müracaat ve diğer mektupları da vardır ve onların içeriği 

Türk-Romanya ilişkilerinde yaşanan gerçekleri anlamak açısından önemlidir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra Bükreş Ermeni diasporasının önemli 

merkezlerinden biri olmuştur. 1920’li yıllarda buraya yerleşmiş eski Taşnak Ermenistanı’nın eski 

liderleri Türkiye aleyhinde aktif faaliyette bulunmuşlardır. Tesadüfi değildir ki, Ermeni Devrimci 

Federasyonu-Taşnaksütyun Partisi’nin XI. Kongresi 1923’te Bükreş’te olmuştur. Ermeni devletinin ilk 

Başbakanı Hovhannes Kaçaznuni’nin bu kurultayda Ermenileri kınayan meşhur itirafları da Bükreş’te 

seslenmiştir: "Bu çalışma Ermeni Devrimci Federasyonu-Taşnaksütyun Partisi'nin yurtdışındaki 

kurumlarının 1923 yılı Nisan ayında olan konferansına sunmuş olduğum bildirinin metnidir. Burada 

dokunmuş olduğum konular sadece parti arkadaşlarım için değil, aynı zamanda her bir Ermeni'nin 

üzerinde ciddi ciddi düşünülmesi gereken mesele olduğuna kesinlikle inandığıma göre, bu raporun 

yayınlanmasını ve herkese ulaşmasını istedim ..." demişti. Bu rapor, 1927 yılında Tiflis’te yayınlanan 

ve uzun süre okuyuculara yasaklanan "Taşnaksütyun'un yapacağı bir şey yok" adlı rapordur. 

Bugün Romanya’da Ermeni nüfus 3-4 bin olsa da burada örgütlenmiş Ermeni diasporası 

mevcuttur. Romanya-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesine her türlü engeller türetmek için bu ülkede 
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geniş propaganda yürütülmekte. Romanya’da  sözde “Ermeni Soykırımı” konusu her yıl gündeme 

taşınmaktadır.Yazılı basında, televizyonlarda, radyolarda, kamu platformlarında bu konu her zaman 

tartışılmaktadır. 2011 yılında  Bükreş Ekonomik Tarihçileri Akademisi’nde Ermeni tezini savunan Türk 

Profesör Taner Akçam ve Harutyun Gevorgya’nın, Romanya eski Başkanı Ion Iliescu’nun ve 

Erivan’daki Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsünün direktörü Hayk Demoyan’ın  katılmıyla “Ermeni 

soykırımı” ile ilgili bir konferans düzenlenmiştir. 2012’de aynı konu Bükreş Üniversitesinde tartışıldı. 

Romen Parlamentosu’nun Senatörü Ermeni asıllı Varujan Voskanyan burada “Ermeni soykırımı” Yasa 

Tasarısı’nın Parlamento’ya taşındığını söylemiştir. Romanya Parlamento Meclisi üyesi, Ermeni kökenli 

Varujan Pambukçyan Romanya'nın da böyle bir tasarıyı kabul edeceğini söylemiştir. Bunun için Ermeni 

diasporası toplum içerisinde yeterince propaganda işi yapmaktadır. 2015 yılında Romanya Ermenileri 

Birliği bu konuyu yeniden parlamentoya taşımıştır. Lakin Romanya Parlamentosu adı geçen yasa 

tasarısını geri çevirmiş ve gündeme almamıştır. Romanya Ermenileri her yıl 24 Nisan öncesi başkent ve 

diğer kentlerde gösteriler, basın ve televizyon röportajları düzenleniyor. Örneğin, Romanya  millletvekili 

Varujan Oskanyan tarafından yazılmış “Fısıltılar” romanı büyük tirajla yayınlıyor, bu eserin esasında 

çekilmiş film  gösteriliyor. Bu filmde  1915’te yaklaşık  200 “soykırım kurbanı” olan  çocukların  kaderi 

anlatılır.  
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YİRMİNCİ YÜZYILIN BAŞLARINDA 

ROMANYA MUSEVİLERİNİN OSMANLI TOPRAKLARINA GÖÇ ETME ÇABALARI 

 

Hamit PEHLİVANLI
*
 

            

Özet 

Osmanlı Devleti yirminci yüzyılın başlarında en sıkıntılı günlerini yaşamaktadır. 1877-1878 

Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra ekonomik, siyasi sıkıntılarının yanında uluslararası ilişkiler 

bakımından da köşeye sıkışmış durumdadır. Osmanlı Devleti içeriden ve dışarıdan sürekli tazyik 

altında tutulmaktadır. Komşu ülkelerden özellikle Rusya ve Romanya’dan yapılan göçler devleti 

sıkıntıya sokmaktadır. Bu hem ekonomik sıkıntı vermekte, hem de siyasi sıkıntı vermektedir. Yahudi 

göçlerinin ayrıca bir anlamı vardır. Yahudilerin Filistin bölgesine göçerek bölgenin nüfus yapısını 

Müslümanların aleyhine kendi lehlerine çevirme projeleri bilinmektedir. Bu yüzden komşu ülkelerden 

Osmanlı topraklarına yapılan Yahudi göçleri önem arz etmekte ve devleti bazı tedbirler almaya sevk 

etmektedir. Osmanlı Devleti gelecekte bazı meselelerle karşılaşmamak için prensip olarak Müslüman 

olmayanların Osmanlı topraklarına göçmelerini yasaklamıştır. 
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OSMANLI VE ROMANYA YAHUDİLERİ VE FRANSIZCA SİYASÎ TARİH 

ESERLERİNDE YAHUDİ MESELESİ (1876-1917) 

 

Saime Selenga GÖKGÖZ
*
 

            

Özet  

Devre dair tarihbilimsel kaynaklardan da bilindiği üzere Romanya Yahudileri bu devletin 

tebaası olmadan önce, bölgenin Osmanlı Devleti’ndeki statüsüne bağlı olarak Osmanlı Yahudi 

tebaasının bir parçası sayılmaktadır. Meselenin Romanya’ya özgü siyasî karakteri, Fransızca kaleme 

alınmış eserler etrafında sorgulandı. Bildiride kullanılan ana kaynakların ‘dili’ ve tarihsöylemsel 

olarak Batı Avrupalı ile Doğu Avrupalı karakteri ayrıştırılan ‘Yahudi Meselesi’ndeki konumlanışı 

çözümlendi. Paris (1856-1866) ve Berlin Andlaşması sonrası (1878) Romanya’nın meşrutî krallık 

olarak teşekkülüyle beraber ‘yabancı’ sayılan, yani yurttaşlık haklarından (‘Hristiyan olmayan’ 

kategorisi) 1919’a kadar mahrum edilen Romanya Yahudileri de kategorik olarak sınıflanıyordu; dinî 

(ve etnik) cemaat durumu antisemitizm siyasetleri bağlamında ele alındı. 19. yüzyıl Osmanlı 

reformizmi çerçevesinde millet sistemine tâbi diğer Müslüman olmayan unsurlar gibi zımmet 

statüsünde muamele görürken Yahudiler (Musevi Cemaati), Tanzimat ve Islahat fermanlarının 

getirdiği bazı hukuk ve hürriyete kavuşacaktı. Yahudi aydınlanmasını da peşinde sürükleyerek 

imtiyazat ve vesayet elde etmeleri, çalışmada değerlendirilecek olan Fransızca siyasî tarih kitaplarının 

başlangıç çözümlemelerinde atıf alıyordu. Romanya ulusal tarihi içinden bakıldığında Rumen 

Yahudiliği üzerine modern tarih incelemelerinde bu tarz, yani olay-olgunun canlı akışı sırasında 

(antisemitizmin Batı Avrupa’da, Doğu Avrupa’da, Habsburg dünyası ile Almanya’da, başta Çarlık 

Rusyası’nda siyaset aracı olması, kamuoylarının ve halk yığınlarının, kilise ve sair toplumsal güçler 

etkisinde tahrike dayalı yönetimi) kaleme alınarak ‘Yahudi Meselesi’nde entellektüel düzeyde taraf, 

tarafgir ve hilafgir siyasî dil sorgulanması tarihbilimsel olarak önem sunar. Modern Avrupa Yahudiliği 

üzerine çeyrek yüzyıl içinde (1876-1917) ortaya çıkan geniş edebiyattan seçilmiş ve Rumen Yahudi 

deneyimini anlatan bu Fransızca telif eserlerin yazarları çalışmada gruplandı: Rumen, Rumen Yahudi, 

Fransız ve Fransız Yahudi. Ele alınıp ve siyaset dili kritik edilen bu çalışmaların değeri açısından şu 

soru ciddiye alındı: Bu eserler, Fransız Devrimi’nin etkisiyle beraber 19. yüzyılın ikinci yarısından 1. 

Dünya Savaşı Sonrası ulus-devlet tarihleri ve tarihyazımı gelenekleriyle bağlantılı olarak ulusçuluk 

incelemeleri bağlamına da yerleştirilmeye çalışılabilir miydi? Eserlerin Rumen siyasî ulusal kültür 

tarihi incelemeleri açısından da önemli olduğu tespit edildi. Bu çok boyutlu inceleme konusuna ışık 

tutan referans kitapların yazar isimleri ve eserlerin basım yılı sıralanabilir: Dr. Simon Bernstein 

(Alman Yahudi, 1917), Jean De Ligneau (Fransız, 1891), Jean Lahovary (Rumen, 1902), Anatole 

Leroy-Beaulieu (Fransız tarihçi, üç eseri:1893, 1897, 1905), Isidore Loeb (Fransız Yahudi tarihçi, 

1876-1877, iki eseri), Edmond Sincerus (Rumen Yahudi, yazar, tarihçi, 1901), müstear adıyla Verax 

(Radu Rosetti, Rumen tarihçi, yazar, politikacı, 1903). 
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TÜRKİYE'NİN ROMANYA UYRUKLU YAHUDİLERE YÖNELİK TUTUMU  

(1938-1950) 

Zehra ASLAN
*
 

            

Özet 

II. Dünya Savaşı yıllarında, başta Hitler Almanyasından ve Alman işgaline uğrayan 

Çekoslovakya’dan olmak üzere, Türkiye'ye Yahudi göçü olmuştur. Türk Hükümeti, 1942 yılında 

yasalaşan Varlık vergisi nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmış olsa da daha erken bir tarihte (1940 

yılının Şubat ayında),  işgale uğrayan ülkelerde Türk vatandaşı olup kanunen durumlarında bir sakınca 

bulunmayan Yahudilerin Türkiye'ye gelmelerinin engellenmemesi yönünde karar almıştır. Bununla 

birlikte savaşın başında kitlesel Yahudi göçünü engellemek amacıyla, uygulamasına 25 Haziran 1947 

tarihinde son verilen, 30 Ocak 1941 tarihli ve 2/15132 sayılı bir karar çıkartılmıştır. 1938-1950 arası 

dönemde sığınma, seyahat, ticaret, çalışma gibi amaçlarla Romanyalı Yahudiler Türkiye'ye gelmiştir. 

Belgelere göre değerlendirildiğinde Türk Hükümeti’ne iletilen bu yönde taleplerin, genellikle olumlu 

karşılandığı görülmüştür. II. Dünya Savaşı döneminde Türkiye'de ikamet eden Romanyalı Yahudiler 

de vardır. Bunlardan, oturma sürelerinin uzatılması yönünde talepte bulunanlara genellikle olumlu 

cevaplar verilmiştir. Savaş yıllarında Yahudilerin göç için tercihlerinin başında Filistin gelmekte ve 

buraya giden yolda Türkiye, önemli bir köprü görevi görmekteydi.Çünkü Bulgaristan üzerinden 

karayolu, Tuna veya Romanya Köstence Limanı'ndan Karadeniz’e açılan denizyolu Türkiye’den 

geçmekteydi. Bu bağlamda  Romanyalı Yahudiler, başta Filistin olmak üzere başka memleketlere 

gitmek için Türkiye'den transit vize talebinde bulunmuşlardır. Avrupa'dan gelen mültecilere karşı 

tutumundan dolayı Filistin Yahudi Azınlığı ve Filistin Yahudi Ajansı tarafından Türk Hükümeti’ne 

1944 ve 1945 yıllarında teşekkür yazıları gönderilmiştir. 

Ağırlıklı olarak Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgelerinden yararlanılarak hazırlanan bu 

çalışmada, özellikle II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin Yahudilere yönelik politikası çerçevesinde 

Romanya'dan Türkiye'ye gelen ve Türkiye'de ikamet eden Romanya kökenli Yahudilerin durumu ve 

hükümetin onlara yönelik uygulamalarının sonuçları araştırılmıştır. 
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TÜRK BASININA GÖRE; ÇAVUŞESKU DÖNEMİ ROMANYA - TÜRKİYE SİYASİ, 

EKONOMİK VE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ 

 

Barış METİN

 

            

Özet 

Nikolay Çavuşesku, Soğuk Savaş döneminde bir Doğu Bloğu ülkesi olan Romanya’da 

yaklaşık yirmi yıl devlet başkanlığı görevinde bulunmuş, bu süre zarfında özellikle kimi Nato 

ülkeleriyle geliştirmeye çalıştığı ticari ilişkiler ve Sovyetler Birliği’nden bağımsız dış politika kararları 

nedeniyle ezberleri bozan bir siyasetçi olmuştur. Bunun yanında dünya barışına zarar veren paktların 

kaldırılması, Balkanların nükleer silahlardan arındırılması gibi düşünceleri de o dönemin egemen 

siyasi anlayışlarıyla pek de uyuşmamıştır.  

Nikolay Çavuşesku’nun iktidarı süresince Türk-Romen ilişkileri her iki ülkenin de birbirine 

yaklaşmasıyla ekonomik, siyasi ve kültürel alanda giderek gelişen bir seyir takip etmiştir. Çavuşesku 

Türkiye’ye dört resmi ziyaret yapmıştır. Buna karşılık Türkiye’den Romanya’ya Cumhurbaşkanlığı 

düzeyinde üç resmi ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu karşılıklı ziyaretler ikili ilişkilerin her alanda 

gelişmesini sağlamıştır. Bu dönemde Romanya’nın Kıbrıs sorununa yaklaşımının Türkiye’nin 

tezlerine yakın olması da oldukça önemlidir. 

Bu bildiride Çavuşesku dönemi Romanya-Türkiye siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri 

dönemin Türk basınında yer alan haber, makale ve fotoğraflar çerçevesinde ele alınmaya çalışılacaktır. 
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KIRIM KRİZİ KARŞISINDA TÜRKİYE VE ROMANYA’NIN POLİTİKALARI: 

KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 

 

Yalçın SARIKAYA

 

            

Özet 

Türkiye ve Romanya, Karadeniz’e kıyıdaş iki NATO üyesi devlettir. Türk ve Romen milletleri 

arasında geçmişi Osmanlı döneminin de gerisine giden tarihi ilişkiler mevcuttur. Günümüzde, yaklaşık 

yıllık 5,5 milyar dolarla Balkanlar’daki en büyük ikili dış ticaret hacimlerinden birisi bu iki devlet 

arasında söz konusudur. Romanya’nın Mart 2004’teki NATO genişlemesi ile pakta dâhil oluşunda 

Türkiye’nin tereddütsüz desteği söz konusu olmuştur. Romanya, Bulgaristan’la birlikte, AB’nin ve 

NATO’nun Karadeniz’e kıyıdaşlığını sağlayan bir devlettir. Türkiye-AB ilişkileri ise oldukça inişli 

çıkışlı ve karşılıklı güven sorunlarıyla dolu durumdadır. 

Her iki devlet aynı zamanda son yıllarda bölgede yaşanan en önemli siyasal gelişme olan 

Kırım’ın ilhakına ve doğu Ukrayna’da süren savaşa komşu coğrafyalarda yer almaktadır. Romanya, 

Rusya’nın bölgedeki bu ileri adımını sadece komşusu Ukrayna’nın toprak bütünlüğü açısından değil, 

içinde bulunduğu NATO / AB örgütlerinin genel dış politika ve güvenlik perspektifleriyle de okumak 

durumunda olmuştur. Ayrıca, Romanya ile tarihi ve kültürel bağları bilinen Moldova’nın yüz yüze 

olduğu Transdinyester sorunu da Romanya’nın konuya jeopolitik duyarlılığını artıran bir husustur. 

Bu çalışmada, Kırım/Ukrayna krizinin batıdan ve güneyden komşusu olan bu iki önemli 

devletin soruna yönelik dış politikaları karşılaştırmalı dış politika analizi yoluyla incelenmekte, 

muhtemel bölgesel etkilere ilişkin tahmin ve değerlendirmelerde bulunulmaktadır. 

Bu analizde, kriz döneminde devletlerin resmi tutumlarını yansıtan açıklamalar, ikili ve çok 

taraflı diplomatik zeminlerde ortaya konmuş olan dış politika tutumu, ekonomi, enerji ve güvenlik 

alanlarındaki gelişmeler medya kaynaklarından ve akademik analizlerden yola çıkılarak incelenmekte, 

iç siyasal gelişmeler, karar alma süreçleri gibi karşılaştırmalı analizde önemli olan etkenler göz 

önünde bulundurulmaktadır. 
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THE ACTIONS OF MNHAC IN PROMOTING THE ROMANIAN-TURKISH 

RELATIONS (1990-2015) 

 

Gabriel CUSTUREA
*
 

            

Abstract 

The author presents the actions in which the Museum of National History and Archaeology 

Constanta (MNHAC) was involved over the years for promoting and knowing better the Ottoman and 

Turkish heritage in Romania, especially in Dobrudja.  

In organising symposiums, conferences and workshops, MNHAC had always by its side the 

Turkish community in Dobrudja, through its organizations. 

MNHAC also provided the Turkish cultural and scientific organizations with space for 

commemorative and anniversary activities. 

The record of this long collaboration is illustrated by the communications and volumes 

published by MNHAC or the Turkish community. 
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TÜRKİYE - ROMANYA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ (KÜLTÜREL ALAN ANLAŞMASI 

ÖRNEĞİ) 

 

Mukaddes ARSLAN
*
 

            

Özet  

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Romanya Devleti arasında tarih boyunca ikili ilişkiler devam 

edegelmiştir. Her iki devlet arasında tarihte olduğu gibi, günümüzde de siyasi, sosyal, kültürel ve 

iktisadi alanlarda işbirliğine gidilmektedir. Bu çerçevede yakın dönemde kültürel alanda bir 

diplomatik anlaşma imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.  

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kültür Varlığının Yasa Dışı 

İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet. Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin 

Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”, 28/02/2017 tarihinde kabul edilmiş ve 

yürürlüğe girmiştir. İlgili kanun tasarısı, TBMM komisyonlarında görüşülerek, komisyon raporları 

ortaya konmuş, raporlar üzerinde gerekli incelemeler, düzenlemeler ve yenilikler yapılmıştır. Bu 

kanunla ilgili olarak TBMM’de görüşmeler yapılmış ve görüşme tutanakları kayıtlara geçmiştir. 

Kanun tasarısı, TBMM’de 28/02/2017 tarihinde kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. İlgili kanun Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla ilgili olarak basın yayın organlarında çeşitli 

haberler yer almıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Romanya Devleti arasında yapılan anlaşmada; 

"İkili işbirliği sayesinde kültürel varlıkların korunmasının insanlığın kültürel mirasının korunması 

yönünde etkili bir araç olduğunu göz önünde tutarak kültür varlıklarının çalınması, kaçak kazı yoluyla 

elde edilmesi, yasadışı ithali ve ihracı transiti ve mülkiyetinin transferinin insanlığın kültürel mirası 

üzerinde ciddi tehdit oluşturmasından hareketle taraflar arasında mutabık kalındığından”  ve bu alanda 

diğer bazı bazı hususlardan bahsedilmektedir.  

“Türkiye-Romanya Diplomatik İlişkileri” başlığı altında değerlendirilmek üzere, her iki ülke 

arasında kültürel alanda imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında 

Kültür Varlığının Yasa Dışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması 

ve Önlenmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”, TBMM’de 

yapılan düzenlemeler ve yapılan çalışmalar bildiri konumuzu teşkil etmektedir. Biz bu çalışmamızda; 

TBMM Arşivi, TBMM Tutanakları, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Arşivi, 

Resmi Gazete Arşivi, TBMM Komisyon Raporları bilgi ve belgeleri ile bu konuda basın yayın 

organlarında yer alan haber ve yazılardan faydalanarak, konumuzu bu bağlamda güncel ve birinci 

elden ana kaynaklardan sunmaya çalışacağız.   
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TÜRKİYE-ROMANYA İŞBİRLİĞİ İLE KURULAN BOĞAZİÇİ RAFİNERİSİ  

(1930-1934) 

 

Ercan HAYTOĞLU
*
 

            

Özet 

Lozan’da imzalanan ticaret anlaşması çerçevesinde Türkiye ve Romanya arasında ikili ilişkiler 

başlamıştır. Balkan ülkesi olmaları, Karadeniz’e kıyıları bulunması, barış ve iyi komşuluk politikası 

izlemeleri, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmiştir. İlişkiler, daha ziyade ticaret ve güvenlik esasları 

üzerinde yükselmiştir. Türkiye ve Romanya arasındaki ticaretin önemli bölümünü Türkiye’nin 

Romanya’dan petrol ve petrol ürünleri ithalatı oluşturmuştur. 

Türkiye-Romanya arasındaki ilişkiler petrol alanında önemli bir yatırımın gerçekleşmesine 

neden olmuştur. 1930’da Türkiye Neft Sanayi’nin bir parçası olarak “Madeni Yağlar Tasfiye 

Fabrikası” adıyla Boğaziçi Rafinerisi kurulmuştur. Rafineri Yahudi iş adamı Yeşua Behar tarafından 

yaptırılmıştır. Umuryeri sahilinde Romanya’dan getirilen malzeme ve işçiler ile rafineri inşa 

edilmiştir. Türkiye’nin ilk rafinerisi özel sermaye ile İstanbul’da faaliyete geçmiştir.  

Rafineri faaliyetine devam ederken Türkiye Neft Sanayi A.Ş.’ye dönüşmüştür. 1934’te bir 

kısım yolsuzluklar nedeniyle şirket hakkında soruşturmalar başlatılmıştır. Şirket verilen cezalar ile 

ekonomik sıkıntıya düşmüştür. Türkiye’nin ihtiyacı olan rafinerinin gelişmesi beklenirken dört yıl 

sonra kapatılmıştır. İstimlak edilen rafineri yıllar sonra sökülerek Batman’a götürülmüştür. Boğaziçi 

rafinerisinin donanım ve tesisatları ile Raman Tecrübe Rafinerisi kurulmuştur. 

Bu bildiri ile erken cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ilk ve özel teşebbüsü Boğaziçi 

Rafinerisi’nin kuruluşu, faaliyeti, kapatılması ve kapatılma sonrası sürecinin rafineri tarihimiz 

açısından incelenerek değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bildiri Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi 

belgeleri, kitap, makale, gazete ve internet kaynaklarından faydalanılarak hazırlanmıştır. 
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PETROL EXPORT FROM CONSTANTA TO TURKEY BETWEEN 1910-1940 

 

Constantin CHERAMIDOGLU
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Abstract 

This study aims the development of petrol products from Romania to Turkey, through 

Constanta harbour during a period of 3 decades. At that time, Romania was one of the main purveyor 

of petrol from Europe, and Turkey, although had important resources of coal it needed petrol too for 

the modernization of its economy. The export itself began in 1910, the growth being slow because of 

the external factors. Thus, between 1914-1916 Romania being neutral exported important quantities of 

petrol in Turkey, by risking of being neutral country. At its turn Turkey lost a lot of ships, and vessels 

which were at risk of being sunk by the Russian fleet, while providing the country with all those 

necessary. In the summer of 1915 Romania had to ban the petrol export in Turkey. Between the two 

Wars the export of petrol was influenced both by the market evolution and by commercial 

relationships at a certain moment and the possibilities of payment by Turkey on condition that the 

liberty of trade in the world was seriously limited. 

The work relies on the study of archives documents of Constanta harbour, to which the local 

and international newspapers is included but also the studies which were published at that time by the 

people involved in the international trade of Romania. We looked for bringing about the conditions in 

which this trade developed, the situation on the Turkish market and also the financial conditions in 

which this affair could have been developed itself. The conclusion is that petrol export from Constanta 

harbour to Turkey didn’t reach the maximum level possible of development, and the conditions in 

which was developed didn’t promote its normal growth. Romania could assure in normal conditions 

almost 70-80% of necessary of petrol to Turkey. On the other hand, the export of petrol products 

represented 86% of the total Romanian export to Turkey, during the inter-war period. 
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FROM KÖSTENCE TO CONSTANTA: THE DEVELOPMENT OF A PORT CITY 

THROUGH THE PERSPECTIVE OF THE OTTOMAN-ROMANIAN RELATIONS 

 

Silvana RACHIERU
*
 

            

Abstract 

The presentation focuses on the transformation of Kostence/Constanta from a small harbor to 

the most important Romanian port city to the Black Sea, from the perspective of the Romanian-

Ottoman relations. After the Treaty of Berlin in 1878, Constanta became part of the new independent 

state of Romania, as one of the towns in the annexed territory of Dobroudja. With a consulate opened 

as soon as March 1879 and a summer residence of the imperial legation, Ottoman Empire was present 

in Constanta both through its diplomats and protected subjects. How the transition between the 

Ottoman harbor Kostence to the Romanian port city Constanta is perceived in the diplomatic 

correspondence is the key topic of the presentation. 
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OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E BİR HABERLEŞME AĞI: 

İSTANBUL-KÖSTENCE TELGRAF (KABLO) HATTI 

 

Feyza KURNAZ ŞAHİN

 

            

Özet 

Çalışmanın amacı, 1884’ten itibaren yapımı planlanan ancak Temmuz 1905’te tamamlanan 

İstanbul-Köstence denizaltı telgraf hattının yapılma amacı, sağlayacağı siyasi ve ekonomik fayda, inşa 

süreci, hattın yapımı ve imtiyaz hakkının elde edilmesinde yaşanan İngiliz-Alman rekabetini 

irdelemek olarak tanımlanır.  

Bilindiği üzere Osmanlı Devleti, Tanzimat’la birlikte posta ve telgraf haberleşmesine özel bir 

önem verdi. Özellikle 1855’te Telgraf Müdürlüğü’nün kurulmasıyla Avrupa ile iletişim hızlandı. 

Sultan II. Abdülhamid döneminde telgraf hatları daha da yaygınlaştı. Çünkü telgraf, Osmanlı 

Devleti’nin siyasal anlamda merkezi yapısını güçlendirecek bir unsurdu. Bu meyanda Anadolu’dan 

Suriye kanalıyla Mısır’a ve Arabistan’a bir ana hat çekildi. Yine önemli hatlardan birisi de Osmanlı 

Devleti’nin İstanbul’dan Balkan şehirlerine çektiği telgraf hatları idi.  

Çalışmanın konusunu oluşturan İstanbul-Köstence denizaltı telgraf hattı da Karadeniz yoluyla 

deniz altından kablo döşenmesi suretiyle oluşturulan ve Berlin-İstanbul-El-Ariş arasında doğrudan 

haberleşmeyi sağlayan önemli bir hat özelliğine sahipti. İstanbul-Köstence telgraf hattı ile ilgili 

çalışmalar 1884’te başladı. İlk olarak İngiliz Eastern Telgraf Kumpanyası ile anlaşma yapıldı ve 

telgraf hattının yapımı ve işletme imtiyazı İngiliz şirkete verildi. Ancak Osmanlı Devleti üzerinde 

Alman etkisi yoğunlaşınca durum değişti. Özellikle Alman İmparatoru II. Wilhelm, 1898’de Osmanlı 

ülkesine gerçekleştirdiği ikinci ziyareti sırasında İstanbul ile Köstence arasındaki telgraf hattı 

imtiyazının Almanlara verilmesi isteğini belirtti. Bu istek Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid tarafından 

olumlu karşılandı ve İstanbul-Köstence hattının imtiyazı Almanlara vaad edildi. Bunun üzerine Posta 

ve Telgraf Nezareti, Alman şirket yetkilileriyle görüşmeye başladı ve İstanbul-Köstence telgraf hattı 

imtiyazı İngiliz Eastern Şirketinden alınarak Alman Şarkî Avrupa Telgraf Kumpanyasına verildi. 

İngiliz Eastern Telgraf Kumpanyası, Osmanlı Devleti’nin hattın yapım ve işletme imtiyazını Alman 

şirkete vermesini protesto etti ise de sonuç değişmedi. Osmanlı hükümeti ile Alman şirketi arasında 

uzun süren görüşmeler neticesinde nihayet 1904’te mukavele şartları üzerinde anlaşıldı ve telgraf hattı 

inşasına başlandı. İstanbul-Köstence telgraf hattı 1905’te tamamlanarak hizmete açıldı.  

İstanbul-Köstence denizaltı telgraf hattı uzun süre hizmet verdi. I. Dünya Savaşı sonrasında 

imzalanan Mondros Mütarekesi şartlarına göre tüm haberleşme hatlarına el konulması ile birlikte 

İstanbul-Köstence hattı da İtilaf Devletleri kontrolüne girdi. Bilahare hat, Lozan Barış Antlaşması’nda 

“ulaşım yolları” tartışılırken gündeme alındı. Anlaşmaya göre Köstence-İstanbul kablosunun işletme 

şartları Romanya ile Türkiye arasında her iki tarafın çıkarlarına uygun olarak saptanacaktı. 

Araştırmada Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivi, Genelkurmay ATASE Arşivi 

belgelerinde yer alan veriler, TBMM Zabıt Cerideleri ve telif eserler kullanılacaktır. 
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ROMANYA MÜSLÜMAN TÜRKLERİNİN DİNÎ EĞİTİMİNDE MECİDİYE 

MEDRESESİ’NİN ROLÜ 

 

Ali AKSU
*
 

            

Özet 

Osmanlı Devleti, her yerde olduğu gibi Dobruca’da da eğitime önem vermiş ve medreseler 

inşa etmiştir. Romanya’da ilk medrese, 1610 yılında Babadağ Medresesi olarak Gazi Ali Paşa’nın 

vasiyetnamesi üzerine Babadağ’da kurulmuştur. Medresenin temel amacı, bölge halkının ihtiyacını 

karşılayacak hocalar ve din görevlileri yetiştirmekti. 1877 yılından sonra Osmanlı’nın 

Romanya’dan çekilmesiyle birlikte buradaki Türklerin de kaderi değişmiştir. Babadağ Medresesi, 

1901 yılında Mecidiye’ye taşınmış ve eğitimi burada devam ettirmiştir. Taşınmasının sebepleri, 

1899 yılında Romanya’da yaşanan kuraklık; Babadağ’da yaşayan Müslümanların göç etmeleri; 

şehirdeki Türklerin sayısının azalması ve okulun yeterli sayıda öğrenci bulamamasıdır. Birinci 

Dünya Savaşı’na kadar bölgede medreselerin çoğu kapanmıştır. Sadece Mecidiye Medresesi 

kalmıştır. Medresede zorunlu olarak okunması gereken dersler Romence olarak veriliyordu. 

Romence okutulan dersler; Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Fizik, Kimya, İnsan Hakları, Temizlik, 

Pedagoji, Müzik, Resim ve Beden Eğitimi; Türkçe ve Arapça okutulan dersler ise, Kur’an-ı Kerim, 

Tevcid, Türk Dili ve Edebiyatı, İslam Tarihi, Arapça ve Temel Dini Bilgiler’den oluşuyordu. 1948 

eğitim reformundan sonra Mecidiye Medresesi, yavaş yavaş tasfiye edilme sürecine sokulmuş ve 

1965 yılında kapatılmıştır. O tarihten sonra Medrese binası da yıkılmış ve harabeye dönmüştür.  
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DOBRUCA MÜSLÜMAN TA’MÎM-İ MAARİF CEMİYETİ ve HIRSOVA ŞUBESİNİN 

KÜŞADI (1909 VE 1910) 

 

Tülay ERCOŞKUN
*
 

            

Özet 

Dobruca Türklerinin kurduğu ilk kültürel cemiyet, Kırım asıllı Dobrucalı şair, gazeteci, 

öğretmen Mehmet Niyazi ve arkadaşları tarafından Köstence’de 1909 yılında kurulan “Dobruca 

Müslüman Ta’mîm-i Maarif Cemiyeti”dir. 1910 yılında cemiyetin yayın organı olarak İstanbul’da 

basılan ve idarehanesi Köstence’de bulunan Dobruca Sadası gazetesi Mehmet Niyazi’nin ser 

muharrirliğinde kısa süren yayın hayatına başlamıştır.  

Cemiyet üyeleriyle Mehmet Niyazi arasında çıkan ihtilaf sonucunda Dobruca Sadası 

sermuharrirliğinden istifa ederek yerini Ömer Lütfi’ye bırakmıştı. Ardından yine Mehmet Niyazi’nin 

ser muharrirliğinde gelirleri “Dobruca Müslüman Köy Okulları” yararına sarf olunmak üzere 

İstanbul’da basılıp Köstence’de dağıtılan haftalık Teşvik (1910-1911) gazetesini çıkarmıştı. Bu iki 

gazetenin de ortak amacı Dobruca Müslümanları arasında eğitiminin yayılmasıydı.  

Bu yazıda, “Dobruca Müslüman Ta’mîm-i Maarif Cemiyeti”’nin kuruluşu, amaçları, üyeleri 

ve faaliyetleriyle 1910’da Hırsova Şubesinin açılışı konuları birincil kaynaklardan Dobruca Sadası, 

Teşvik, Cemiyetin İlk Konferans Nutku ve Mehmet Niyazi’nin diğer eserleri İthâfât gibi dayalı olarak 

ilk kez ele alınarak incelenecektir. Böylelikle, Osmanlı’da II. Meşrutiyet’in ilanından sonraki yıllarda, 

Dobruca Türklerinin gazeteler çıkarıp cemiyet kurarak, toplantılar düzenleyip konferanslar vererek 

hürriyet içinde “maarif ve terakki” amacına hizmetleri ortaya konulabilecektir. 
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TÜRKİYE-ROMANYA EĞİTİM İLİŞKİLERİ (ATATÜRK DÖNEMİ) 

Mustafa ŞAHİN

 

            

Özet  

Bu araştırmanın amacı Atatürk döneminde Türkiye-Romanya eğitim ilişkilerini karşılıklı 

eğitim ziyaretleri çerçevesinde incelemektir. Yapılan araştırmalarda Türkiye ile Romanya arasındaki 

ilişkilere genellikle siyasi ilişkiler çerçevesinde bakılmış; Atatürk döneminde Türkiye ile Romanya 

arasındaki eğitim ilişkilerini doğrudan ele alan bir araştırmaya rastlanmamıştır. Oysa 1920’lerin 

sonundan başlayarak Türkiye ile Romanya arasında kültürel alışverişin bir gereği olarak 

akademisyenler, öğretmenler ve değişik kademelerden öğrenciler Türkiye’ye gelmişler; Türkiye’den 

de Romanya’ya gitmeye başlamıştır. Bu araştırmada Balkan ülkeleri ile genel karşılaştırma 

bağlamında diğer Balkan ülkeleri ve Romanya’dan Türkiye’ye gelmiş ve Türkiye’den Balkanlar ve 

Romanya’ya gitmiş olan öğrenci, öğretmen ve öğretim üyelerinin geliş-gidiş amaçları yıllara göre ele 

alınmıştır. Araştırmada alanyazın taraması yapılmış, Türkiye ile Romanya arasındaki eğitim ilişkileri 

Türkiye’de yayınlanmış olan Cumhuriyet, Hâkimiyet-i Milliye ve Milliyet gazetelerinin ışığında ele 

alınmıştır. Romanya’da eğitim adına atılan adımları gazetelerinde de izleyen Türkiye, 1920’lerin 

sonlarına doğru başlattığı eğitim ilişkilerine 1930’ların başlarında yoğunluk kazandırmıştır. 

Türkiye’ye Romanya’dan değişik kademelerde öğrenci, öğretmen, müfettiş ve akademisyenler gelip-

gitmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki en yoğun eğitim 

irtibatı Romanya ile olmuştur. Balkan ülkeleriyle yoğunluklu 1929’da başlayan eğitim ilişkileri inişli 

çıkışlıdır. Ziyaretler 1936’da tavan yapmıştır. Türkiye’den Balkan ülkelerine eğitim amaçlı ziyaretler 

açık farkla Yunanistan’a sonra da Romanya’ya olmuştur. Türkiye’den Balkanlara eğitim ziyaretleri 

istikrarlı değildir ve 1934’te de en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 1924’te Romanya tarafından 

başlatılan ziyaretler 1937 yılına kadar artarak devam etmiştir. En çok 1936’da ve genelde İstanbul’a 

öğrenciler tarafından okul ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Toplamı ziyaret sayısı 43’tür. Ziyaretçiler 

mevkidaşları ve üst düzey devlet yetkilileri tarafından özenle karşılanmışlardır. Türkiye’den 

Romanya’ya 1929-1938 yılları arası aralıklarla ve sınırlı oranda olan seyahatlerin tamamına yakını 

başkent Bükreş’e olmuştur. Okul ziyaretleri ağırlıklıdır ve daha çok öğrenci grupları şeklinde 

olmuştur. Türkiye’den gidişler genel olarak bahar ve yaz aylarında gerçekleşmiştir.  
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MECİDİYE/ROMANYA KEMAL ATATÜRK İLAHİYAT VE PEDAGOJİ LİSESİ 

 

Salih ÖZKAN
*
 

            

Özet 

Osmanlı döneminde Romanya/Dobruca’daki tek yüksek tahsil okulu, Babadağ’daki medrese 

idi. Bu medresenin giderleri 1683 Viyana kuşatması esnasında yararlıklar göstermiş olan Gazi Ali 

Paşa’nın bırakmış olduğu vakıf gelirleri ile karşılanıyordu. Medresenin binası 1837 yılında Sultan II. 

Mahmut tarafından yeniden yaptırıldı. 1901 yılına kadar da dersler burada okutuldu. Bu yıl meydana 

gelen göç nedeniyle Babadağ’daki Müslüman nüfus azalınca Mecidiye kasabasına nakledildi. 1901 

yılından itibaren “Seminarul Musulman” ismiyle anılan okulda eğitim, değişik zamanlarda 

müfredatında yapılan düzenlemelerle 1967 yılına kadar devam etti. 1967 yılında ise okul öğrenci 

yokluğundan tekrar kapatıldı. 

Romanya demokrasiye geçtikten sonra 1992 yılında Nikolae Balcescu Lisesinde yeniden 

ilahiyat eğitimine başlanmıştır. 13 Temmuz 1995’te imzalanan Türk-Romen Protokolü gereğince okul 

1995-1996 eğitim-öğretim yılında tekrar eğitime açılmıştır. O güne kadar sadece ilahiyat eğitimi 

verilen okul, Kemal Atatürk İlahiyat ve Pedagoji Lisesi adıyla, pedagoji yani öğretmenlik eğitimi de 

vermeye başlamıştır. Okulun adı 2001 yılında değiştirilerek bugünkü ismiyle “Kemal Atatürk Ulusal 

Koleji” olmuştur. 

Bu çalışmada Babadağ Medresesi’nden Kemal Atatürk Ulusal Koleji’ne dönüşen kurumun 

tarihi süreci, arşiv kaynakları, basın ve tetkik eserlere dayalı olarak ortaya konacaktır. 
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TÜRK TARİH DERS KİTAPLARINDA ROMANYA VE ROMEN HALKININ TEMSİLİ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

Nuri KÖSTÜKLÜ
* 

            

Özet 

Okul tarih ders kitapları, ülkelerin birbirini tanıma ve diğer ülke ve halkları hakkında imajın 

oluşmasında en etkili araçlardan biridir. Özellikle, kişiliğin gelişme süreci olarak kabul edilen ortaokul 

ve lise yaş gurubundaki bireylerde, uluslararası ilişkiler ve “öteki” kavramının oluşmasında ve 

dünyaya bakışında tarih ders kitaplarının yönlendirici faktörlerin başında geldiği kabul edilmektedir. 

Dolayısıyla, tarih ders kitapları, milli kimliğin oluşmasında etkili olduğu kadar, dünyayı anlamada da 

fevkalâde önemli ve etkili materyaller arasında yer almaktadır.  

Bilindiği üzere, Türk-Romen ilişkileri derin bir tarihî geçmişe sahiptir. Yüzyıllarca Osmanlı 

Devleti ile güçlü bağlantıları bulunan ve Osmanlı kaynaklarında “memleketeyn” olarak da adlandırılan 

Eflak ve Boğdan,  19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa’da gelişen akımlardan etkilenmiş ve 

1878 Berlin Antlaşması sonunda bağımsız bir krallık haline gelmiş idi. Birinci Dünya Savaşı’nın 

doğurduğu sonuçlar olarak her iki ülke de dönemin şartları ve yenileşme sürecinde benzer bazı 

gelişmeleri yaşadılar. 20. yüzyıl başlarından itibaren Romanya ve Türkiye arasındaki dostluk ve 

işbirliği gittikçe gelişme göstermiştir. Tarih boyunca sıkça çalkantıların yaşandığı Balkan 

coğrafyasında barışın, dostluğun ve işbirliğinin gelişmesinde Türkiye- Romanya ilişkilerinin fevkalâde 

önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Bu bildiride, halen Türkiye’de okutulmakta olan lise tarih ders kitaplarında Romanya ve 

Romen halkının nasıl temsil edildiği, değişik açılardan analiz edilerek, Türkiye ve Romanya 

dostluğunun gelişmesi yönünde ders kitaplarında içerik ve materyal bakımından yapılması gereken 

değişiklik ve ilaveler konusunda öneriler geliştirilmiştir. 

Elde edilen veriler çerçevesinde, halen okutulmakta olan lise tarih ders kitaplarında metin 

içinde yer alan Romanya ve Romen halkı ile ilgili kavramların aynı oranda görsellerle 

desteklenmediği; konu bakımından da “askerî alan (savaşlar ve antlaşmalar)” kategorisinde 

yoğunlaştığı, “ekonomi”, “kültürel ilişkiler” ve dostluk ilişkilerine yeterince yer verilmediği 

görülmüştür.  
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A COMPARATIVE APPROACH OF THE IMAGE OF THE TURKS IN THE HISTORY 

TEXTBOOKS FROM ROMANIA AND BOSNIA HERZEGOVINA, POST 1990 

 

Adriana CUPCEA
*
 

            

Abstract 

The research is devoted to identifying national themes and stereotypes regarding Turks, 

created and maintained in the history textbooks from Romania and Bosnia and Herzegovina in the 

post-communist period; Using as the main method semantic analysis were established the main themes 

that concern the history of the Turks or the Ottomans, in the postcommunist history textbooks from 

Romania and Bosnia Herzegovina. This meant a categorization that finally served to simplify and 

systematize the analysis of the two cases.  

The study represents on one hand a synthesis concerning the image of the Turks in the 

historical teaching literature from Romania and Bosnia Herzegovina, focused on a time period that has 

been very little touched upon. At the same time the comparative analysis of the two cases are revealing  

two different approaches to the Ottoman past, with all of their historic, social, cultural and religious 

implications. Starting from the idea that one’s own identity is defined by differentiating from alterity 

and that self-definition and the construction of the image of alterity are interconnected, one can claim 

that the research presents not only the image of the Turk, but also the image we have of ourselves 

based on the perspective of the identity-alterity report. 
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A HISTORIAN’S EYES ON „THAT ADMIRABLE MAN FROM ASIA MINOR”: NICOLAE 

IORGA’S UNDERSTANDING OF ATATÜRK AND HIS REGIME 

 

Georgiana TARANU
*
  

            

Abstract 

This paper intends to investigate Nicolae Iorga’s views on Mustafa Kemal Atatürk’s regime 

and personality. There are two main arguments for the importance of such a study in the context of the 

Romanian-Turkish relations. Firstly, Iorga was interwar Romania’s major historian and the most vocal 

public intellectual and his opinions, especially on foreign affairs, where the expertise lacked, were 

widely publicised. Secondly, he was one of the best informed public figures on issues regarding 

Balkan and Turkish realities, since he was the author of a five-volume history of the Ottoman Empire 

(Gotha, 1908-1913), published in German. As such, Iorga was a very keen observer of the Empire’s 

fall after the First World War and of the birth of the modern Republic of Turkey. The rise of Mustafa 

Kemal, his reforms and his regime’s results were mainly seen by Iorga as an urge to regain the 

Empire’s lost glory, but on a national basis. Although the Romanian historian was by no means an 

admirer of republics or revolutions, being of conservative and monarchist beliefs, he admired what a 

great leader could create on the ashes of a centuries-old empire, founding a whole new political reality 

and ultimately a nation. 

As it is the case with most aspects concerning the representation of Iorga’s views about 

anything, the sources used have to be as many as possible, since he spoke and wrote on a daily basis, 

including making spontaneous references to foreign matters in the middle of a speech or text on a 

totally different topic. Therefore, such a subject as the portrayal of Mustafa Kemal Atatürk by Iorga 

has to make use of many of the latter’s speeches, edited conferences, published memoirs, daily notes, 

newspaper articles, brochures. The findings can render a very interesting image of the great Turkish 

leader as he was perceived from Bucharest by a very knowledgeable intellectual. 
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THE REFORMS OF MUSTAFA KEMAL ATATÜRK: A DECADE OF ROMANİAN 

PERCEPTİONS – AT THE BOND OF POLİTİCS AND SOCİETY; BETWEEN SECULAR 

AND ARCHAIC 

 

REFORMELE LUI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK: UN DECENIU ÎN VIZIUNEA 

ROMÂNEASCĂ – ÎNTRE POLÍTICĂ ȘI SOCIETATE, ÎNTRE LAIC ȘI ARHAIC 

 

Daniela POPESCU

 

            

Abstract  

The first decade following the proclamation of The Republic of Turkey represented a dynamic 

period of fast-tracking on the way to modernization: a Western-style overhaul of Turkish society from 

a political, social and economic standpoint. The main steps towards modernization were a series of 

reforms built on six pillars (republicanism, nationalism, secularism, populism, statism, and reformism) 

which outlined Turkish identity and henceforth shaped its political and economic path. The aim of this 

paper is to discover the major changes occurring on each level of analysis selected. Additionally, we 

propose to identify the internal impact of these reforms, as well as the manner in which these changes 

were perceived at the time. For the latter, we will be analyzing the perspective of the Romanian 

authorities, both as an external perception, as well as from the point of view of bilateral relations. Our 

purpose is to use the diplomatic insight to demonstrate that Turkey was relevant to Romanian foreign 

policy agenda not only for political and diplomatic reasons, but also for cultural, social and economic 

ones. In both countries, the influence of political atmosphere, traditions, stereotypes, political goals as 

well as other factors influenced the way the two actors perceived each other. 
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İTTİHAT VE TERAKKİ İÇERİSİNDE BİR ROMANYALI:  

BESARYA EFENDİ VE TÜRK ROMEN İLİŞKİLERİNE KATKISI 

 

Nevzat ARTUÇ
*
 

            

Özet 

Osmanlı Devleti’nin son yıllarına şahitlik etmiş olan Besarya Efendi, XX. yüzyıl başlarında 

Jön Türk hareketine katılmış, II. Meşrutiyet döneminde ayan üyeliği ve Nafia Nazırlığı yapmıştır. 

İttihatçı liderler üzerine önemli gözlemlere sahip olan Besarya Efendi, Birinci Dünya Savaşı sırasında 

Romanya’ya dönmüş ve siyasi yaşamına milletvekili olarak devam etmiştir. Bu görevi sırasında da 

Türkiye’ye karşı beslediği samimi duygularını her platformda dile getirmeyi ihmal etmemiştir. Onun 

bu çalışmaları Türkiye tarafından takdirle karşılanmış ve kendisine teşekkür edilmiştir. Çalışmamızda 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cumhuriyet Arşivi konuya ilişkin literatür ve hatırattan istifadeyle 

Besarya Efendi’nin kişiliği, İttihatçılarla ilgili gözlemleri, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti 

hakkındaki düşünceleri üzerinde durulacaktır. Bu sayede Türkiye-Romanya ilişkilerinin ne kadar 

köklü ve sağlam temellere dayalı olduğu hususu Besarya Efendi örneği ile ispat edilmeye 

çalışılacaktır. 
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TÜRKİYE- ROMANYA ARASINDA BİR KÖPRÜ (AĞ): DR. İBRAHİM TEMO 

 

Yüksel ÖZGEN
*
 

            

Özet  

İbrahim Temo 22 Mart 1865’te Manastır vilâyeti Ohri kazasının Istruga (Struga) kasabasında 

doğdu. İlk tahsilini Istruga’da yaptı. Türkçe ile birlikte biraz Fransızca ve Arapça öğrendikten sonra 

İstanbul’a gitti (1884). İki yıl Ahırkapı’daki Tıp İdâdîsi’nde, üç yıl da Kuleli Askerî Tıbbiye 

İdâdîsi’nde okudu, ardından Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne’ye kaydoldu Kendisi gibi Mekteb-i 

Tıbbiyye’de öğrenci olan arkadaşları Diyarbekirli İshak Sükûtî, Çerkez Mehmed Reşid ve Arapkirli 

Abdullah Cevdet ile birlikte 3 Haziran 1889 gizli İttihâd-ı Osmânî Cemiyeti’ni kurdu.   

Yaz tatilini geçirmek üzere gittiği Ohri’de bir ihbar üzerine tutuklanarak İstanbul’a getirildi. 

Yıldız Sarayı’nda özel bir komisyon tarafından sorgulandıktan sonra 17 Temmuz 1890 serbest 

bırakıldı. Yüzbaşı rütbesiyle 1892 yılında Mekteb-i Tıbbiyye’den mezun olup Haydarpaşa 

Hastahanesi’nde göz hastalıkları ihtisasına başladı.    

İshak Sükûtî ve İsmâil İbrâhim’le birlikte 5 Ekim 1895’te İstanbul’da dağıtılan beyannâmeyi 

hazırladı. İbrâhim Temo da Beşiktaş Karakolu’na götürülerek Yedisekiz Hasan Paşa başkanlığında 

oluşturulan bir heyet tarafından sorguya çekildi. İki hafta süren sorgulama sırasında suçu tespit 

edilemediğinden serbest bırakıldı. Ertesi günü Ergani Madeni Redif Taburu hekimliğine tayin 

edildiğini öğrenince yurt dışına kaçmaya karar verdi. 1 Kasım 1895 Romen gemisine gizlice binerek 

Köstence’ye gitti. Aralık 1896 Türk nüfusunun yoğunlukta bulunduğu Dobruca’nın Mecidiye 

kasabasında doktorluğa başladı. 

Tebliğimizde İbrahim Temo’nun Arnavutluk Devlet Arşivi’nde 19. numarada kayıtlı özel 

evrakından hareketle Romanya günlerini ortaya koyacağız. Temo’nun hem Osmanlı yönetimiyle hem 

de Cumhuriyet yönetimiyle ilişkilerini kendi evrakı üzerinden değerlendireceğiz. İki devirde İbrahim 

Temo portresini ortaya koymaya çalışacağız. Ayrıca yine Temo’nun evrakından hareketle 

Romanya’daki kişisel yaşamı ve ailesi hakkında da bilgi vereceğiz. 
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SABİHA GÖKÇEN IN ROMANIA: WOMEN RIGHTS AND STATE POLITICS IN 1938 

 

Bogdan POPA
*
  

            

Abstract 

In June 1938, Sabiha Gökçen (1913-2001) landed in Bucharest for a short visit. The adoptive 

daughter of Mustafa Kemal Atatürk was due to represent Turkey and the Turkish aviation in a meeting 

held in the capital of Romania. However, the echoes of this visit went far beyond the simple fact that a 

woman would be considered able to be competitive in a field (aviation) still held (at least in Romania) 

as an apanage of men of aristoratic descent. During this short visit, Sabiha Gökçen was hailed by the 

Romanian press as a hero and champion of both women rights and aviation. Used for military 

purposes during the First World War, aviation was widely seen in interwar Europe as more than a 

pasttime for the rich. It was a booming industry and a sport slowly opening for the masses. From this 

point of view, Sabiha Gökçen’s visit was rather normal. But there is more to this visit than the simple 

skill and courage demonstrations. The Constitution issued in March 1938 in order to strengthen the 

position of King Carol II (1930-1940) was the first to grant the women the right to vote. Moreover, 

throughout the interwar, Atatürk’s regime and policy was widely apreciated in Romanian political 

millieus and seen by some as a model Romania should adopt. Given this context, my paper explores 

the 1938 visit as part of the wider political relations between Romania and Turkey. I aim to analyse 

the ways and means the state controlled press presented this visit both through Sabiha Gökçen’s 

personal achievements, but also as a representative for a type of political regime which King Carol II 

was rather keen to imitate in Romania.   
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İLKLER; FUTBOL’UN BULUŞTURDUĞU İKİ ÜLKE TÜRKİYE ve ROMANYA 

 

Günver GÜNEŞ
*
  

Müslime GÜNEŞ
**

 

            

Özet  

Ülkeler arası ilişkiler sosyal bilimlerde araştırma yöntemi olarak genellikle siyasi ve ekonomik 

faaliyetler içerisinde değerlendirilmiştir. Oysa cazibesi etrafında yeni bir alanın yani sosyal ve kültürel 

dinamikler ekseninde spor karşılaşmaları ülkeleri birbirine yakınlaştırmada önemli bir işleve sahip 

olmuşlardır. Tarih araştırmacılığının mesafeli olduğu bu yeni alan pek çok önemli veriyi de 

bünyesinde barındırmaktadır. Tüm dünya da kabul gördüğü gibi en popüler spor dalı olan futboldur. 

Geçmişten günümüze futbol insanları birleştirdiği gibi, milletleri ve ülkeleri de yakınlaştırıcı bir etkiye 

güce sahip olmuştur. Türkiye-Romanya ilişkileri siyasal, ekonomik alanlar dışında sportif zeminde de 

ayrı bir öneme sahiptir. Öncelikle ilkleri bünyesinde barındırmaktadır. Öyle ki Osmanlı Devleti’nde 

ilk milli futbol müsabakası Romanya ile gerçekleştirildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin de milli 

takımının ilk futbol karşılaşmasının cumhuriyetin ilanında üç gün önce Romanya ile olması tesadüfle 

açıklamaz.   

Balkan Savaşı’nın ardından Osmanlı Devleti yabancı devletlerle dostluk-işbirliğine önem 

vermiş konuda en güçlü el Romanya’dan uzanmıştı. Sportif işbirliği iki ülkeyi yaklaştırmıştı. 1914 

yılında Fenerbahçe, Galatasaray ve Altınordu takımları futbolcularından meydana gelen bir milli 

futbol takımı kurulmuş 12 Nisan 1914 Pazar günü Romanyalılarla bir hazırlık maçı yapılmıştır. Bu 

maç 5-4 Türk Milli Takımı’nın galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Türk ve Romen spor tarihi açısından 

önemli bir yere sahip olan temas hiç şüphesiz kendi dönemi içinde yeni gelişmeye ve hızla 

popülaritesi artmaya başlayan futbolun iki ülke arasındaki yakın ilişkiye etkisine ışık tutacaktır. 

Romanya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkiler, Birinci Dünya Savaşı’nda kesilmişti. Romanya ve 

Türkiye arasında 1916 yılında dondurulan İlişkiler 1922 yılında tekrar canlandırılmaya başlanmıştır. 

Bu ilişkiler, sadece iyi niyet ve ilke beyanında kalmayıp pek çok alanda da somut bir şekilde 

gerçekleşmiştir. Öyle ki yeni Türkiye Devleti oluşturduğu Milli Futbol Takımı ile daha Cumhuriyet 

kurulmadan üç gün önce 26 Ekim 1923 tarihinde bir yabancı ülke ile ilk temasını Taksim Stadı’nda 

Romanya ile gerçekleştirmiştir. Maç 2-2 beraberlikle sona ermiş, Türk Milli Takımı ilk gollerini Zeki 

Rıza Sporel ile kaydetmişti. Bu araştırmada Türkiye Romanya ilişkilerine sıra dışı bir açıdan futbol 

karşılaşmaları boyutundan yaklaşılacaktır. Türk Milli Futbol Takımı’nın hem Osmanlı’nın son yeni 

Türk Devleti’nin de ilk yıllarında rakip olarak Romanya’yı tercih etmesi hem ülkelerin hem de iki ülke 

insanının yakınlığının sonucudur. Araştırma da Türk Milli Futbol Takımı’nın ilk milli maçları 

üzerinden spor-siyaset ekseninde Türkiye-Romanya ilişkilerine temas edilecektir. Dönemin ulusal 

basını, idman, spor âlemi gibi dergilerle birlikte Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet arşivleri ile 

Türkiye Futbol Federasyonu arşiv belgeleri de araştırma da kullanılan kaynaklar arasında yer almıştır.   

 

  

                                                           
*
 Yrd.Doç.Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Aydın, 

ggunes65@gmail.com   
**

 Yrd.Doç.Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Sosyal Bilgiler Eğitimi, Aydın- 

mgunes68@gmail.com 



INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TURKEY-ROMANIA RELATIONS:PAST AND PRESENT            55 

 
1877-78 OSMANLI-RUS HARBİ SIRASINDA ROMANYA’YA ESİR DÜŞEN OSMANLI 

ASKERLERİNİN DURUMU VE ROMANYA İLE YAPILAN ESİR DEĞİŞİM ANTLAŞMASI 

 

Naim ÜRKMEZ

 

            

Özet 

1877-1878 Osmanlı Rus Harbi’nde çok sayıda Osmanlı askeri Ruslara esir düşmüştü. Bunların 

bir kısmı ülkelerine iade edilirken, bir kısmı ise kötü yaşam koşullarından dolayı hayatlarını 

kaybetmişlerdi. Bu çalışmada Ruslar tarafından esir edildikten sonra Bükreş’e sevk edilen askerlerin 

hazin hikayesi aktarılmıştır. Esirlerin hangi koşullarda Bükreş’e sevk edildiği ve bu şehirde ne surette 

yaşamlarını idame ettikleri tasvir edilmiştir. 1877 yılının sonlarına doğru esir düşen bu askerler sulh 

görüşmelerinin yapılmasından sonra Osmanlı Devleti ile Romanya arasında yapılan antlaşma ile ancak 

1878 yılının sonlarına doğru ülkelerine dönme fırsatı bulmuşlardır. Neticede 440’ı subay ve 5.541’i er 

olmak üzere toplam 5.981 kişi Osmanlı Devleti’ne iade edilmişti. Hayatta kalanların dışında Romanya 

hastanelerinde vefat eden 1.478 Türk askerinin isimlerini ihtiva eden bir defter de Romanya yetkilileri 

tarafından Osmanlı temsilcilerine verilmişti. Vefat eden askerlerin büyük bir kısmının nereye 

defnedildiği meçhuldür. Tespitlerimize göre bunlardan 33’ü Târgovişte şehri civarındaki Dealu 

Manastırı’na defnedilmiştir. Türk esirler, Romanya ahalisinde tesir bıraktıkları gibi sanatçıları da 

etkilemişti. Ünlü Romen Ressam Nicolae Grigorescu (1838-1907)’nun Prizonieri Turci (Türk Esirler) 

ve Convoi de Prizonieri Turci (Türk Esirler Konvoyu) isimli tabloları bunun en güzel örnekleridir. 

Siyasî tarihten daha ziyade insan merkezli olacak bu çalışmada esir düşen askerlerin gözünden, 

savaşın bilançosu ve sebep olduğu acılar tasvir edilmiştir. Osmanlı Devleti ile Romanya arasında 

yapılan esir iade antlaşması kurulmakta olan Romanya Devleti’nin tanınması açısından oldukça 

önemliydi. İlk diplomatik temasların bu surette kurulmasından sonra Romanya ile olan ilişkiler hız 

kazanmış karşılıklı olarak diplomatik temsilcilikler ihdas edilmiştir. Netice itibariyle iki taraf arasında 

güvene dayalı bir siyaset başlamıştı. Romanya, özellikle Osmanlı Devleti tarafından tanınmasını 

önemsiyor, Osmanlı Devleti ise yeni kurulan devletin Ruslarla arasına bir set çekeceğini düşünüyordu.  

 

  

                                                           

 Yrd.Doç.Dr, Erzurum Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Erzurum/Türkiye, 

naimurkmez@gmail.com 



TÜRKİYE-ROMANYA İLİŞKİLERİ: GEÇMİŞ VE GÜNÜMÜZ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU            56 

 
ROMANYA’DAN GELEN TÜRK GÖÇMENLERLE TOPLUM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

SOSYOLOJİK ÇÖZÜMLEMESİ: TÜRK YAZILI BASININDA 1934-1938 DÖNEMİ 
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Zeynep AKTAŞ
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Özet 

Bu çalışma göç ve göçün oluşturduğu değişimler üzerine sosyolojik bir çözümlemedir. 

Çalışma tarihsel bir dönemin fotoğrafını yazılı basın örneğinden hareketle çözme çabası olarak 

kurgulanmıştır. Çalışma merkezine Romanya’dan Türkiye’ye göç etmeye zorlanan Müslüman Türkler 

örneğini 1934-1938 dönemlerini yerleştirmiştir. Çalışmada örneklem olarak 6 gazete tercih edilmiştir. 

Bu gazeteler Ulus Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Son Posta, Akşam, Tan ve İzmit merkezli yayın 

yapan Türk Yolu gazetesi olarak belirlenmiştir. Bu gazetelerin tercih edilmesindeki temel gerekçe 

ulusal olmaları ve bulundukları dönem içerisinde Türkiye’deki yazılı basının temel sacayakları 

olmasıdır. Türk Yolu’nun tercih edilmesindeki özel neden ise gazetenin yayınladığı merkez olan 

İzmit’in Romanya’dan gelen göçmenlerin yerleştirildiği önemli bölgelerden birisi olmasıdır. Böylece 

çalışmada yazılı basından hareketle içerik çözümlemesini kullanılmıştır. İçerik analizinde kullanılacak 

kategoriler Türkiye’den olayların akışına dönük olumlu ya da olumsuz tepkiler, sosyal problemler, 

yerleşilen bölgelerde göçmenlerin yaşadıkları spesifik olgular, göçmenlerin halkın gündelik yaşamına 

etkileri şeklinde belirlenmiştir.  Çalışmanın nihai amacı Romanya’dan gelen Türkler üzerinden 

yaşanan kültürel ve sosyal karşılaşmaları medyadaki söylem biçimlerinden hareketle çözümlemektir.   
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MUHACİR ESAS KAYIT DEFTERLERİ’NE GÖRE TÜRK-ROMEN GÖÇ SÖZLEŞMESİ 

SONRASI KIRKLARELİ’NDE İSKÂN EDİLEN TÜRK MUHACİRLER 

(1936-1938)   

 

                                    Hatice YILDIRIM

  

            

Özet 

I. Dünya Savaşı sonrası Romanya’dan Türkiye’ye belirli aralıklarla devam eden Türk göçleri 

yaşanmıştır. Özellikle 1932 yılından itibaren Türk ahali kitleler halinde Türkiye’ye göç etmek için 

harekete geçmiştir. Ancak Türk yetkililer Romanya Hükümeti ile temasa geçerek plansız 

gerçekleşecek olan bu göç hareketinin bir felaketle sonuçlanmaması için engel olmaya çalışmışlardır. 

Buna rağmen 1934 ve 1935 yıllarında yaklaşık 37.000 kişi Romanya’dan Türkiye’ye göç etmiştir. 

Yaşanan gelişmelerin neticesinde Türk muhacirlerin yaşadığı sorunlara son vermek ve Türkiye’ye 

nitelikli insan kaynağı sağlamak için 4 Eylül 1936’da Romanya ile Türkiye arasında bir göç 

sözleşmesi imzalanmıştır. Böylece Türkiye’nin kontrolü altında Romanya’dan Türk ahali anavatana 

göç ettirilmiş ve çeşitli illerde iskâna tabi tutulmuşlardır. Bu çalışmada göç sözleşmesinin 

imzalanmasının ardından 2 yıl içerisinde Romanya’dan göç eden ve Kırklareli merkez kazası ve 

kazaya bağlı olan nahiyelerde iskâna tabi tutulan Türk muhacirler ele alınmıştır. Bunun için 

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde bulunan Muhacir Esas Kayıt Defterleri’nden faydalanılmıştır. 

Kırklareli’ne ait muhacir esas kayıt defterleri incelenmiş ve merkez kazaya bağlı olan İnece, Polos, 

Üsküp, Pınarhisar, Dereköy ve Kofçaz nahiyelerine gelen muhacirlerin sayısı ve vaziyetlerine dair 

bilgilere ulaşılmıştır. Bu bilgiler çerçevesinde muhacirlerin yaşları, aile yapıları ve mesleklerine dair 

sosyal durumlarının değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca muhacirlerin göç esnasında yanlarında 

getirdikleri hayvanat ve malzemelerin yanı sıra iskân edilen muhacirleri üretici hale getirmek için 

verilen arazi, yemeklik-tohumluk buğday, hayvanat, zirai alet-edevat ve sermaye miktarları da tablolar 

halinde verilmiştir.  
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BULGAR ÇIKARLARI VE ROMANYA’DAN TÜRKİYE’YE GÖÇLER (1918-1940) 

 

Metin OMER
*
 

            

Özet  

Dobruca’daki Türk toplumunu etkileyen ve Dünya Savaşları arası dönemde Rümen-Türk 

ilişklerini belirleyen en önemli olgulardan birisi göçlerdir. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın 

sonucunda Dobruca’nın Rümen sınırların içine girmesiyle başlayan bu süreç, siyasi, uluslararası 

ilişkiler ve demografik alanlarda derin etkiler yarattı. Göçlerin farklı sebepleri var. Vakadan vakaya, 

Romanya’daki Müslümanlar ekonomik, siyasi ve kültürel sebeplerden dolayı göç ettiler. 

XX.’nci yüzyılın başında meydana gelen iki jeopolitik olay göçlere yeni bir neden eklediler. 

Birincisi, 1913’te İkinci Balkan Savaşı’ndan sonra, Romanya’nın, Rümen tarih yazımında Kadrilater 

olarak bilinen, Güney Dobruca’yı Bulgaristan’dan almasıdır. İkincisi, Birinci Dünya Savaşı sonrasında 

Bulgaristan’ın savaşı kaybedenler arasında olmasıdır. Kadrilater bölgesinde nüfüsun önemli bir 

kısmını Türkler ve Bulgarlar oluşturuyordu. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Bulgaristan revizyonist 

bir çizgi izledi. Böylece, Sofya’daki siyasetçiler Kadrilater bölgesi, hatta bütün Dobruca’yı Bulgar 

sınırları içersine almayı hedeflediler. Amaçlarına ulaşmak için çeşitli yöntemler uyguladılar. 

İddialarını meşrulaştırmak için, Türkleri göçe zorlayıp onların topraklarını ele geçirip Dobruca’daki en 

büyük etnik grup haline gelmek istediler. Türkleri göçe zorlamak için Bulgar komitacıların faaliyetleri 

desteklendi. Yaratılan istikrarsız ortamdan dolayı Türkler göç yolunu tercih ediyorlardı. Bu arada 

Bulgar siyasetçiler Romanya Devletinin azınlıkların haklarını ihlal etmekle suçlamak için Tük 

göçlerini gerekçe olarak gösterdiler. İddialarına göre Türkler Bükreş’in uyguladığı politikalardan 

dolayı göç ediyorlardı. Bulgarların faaliyetlerini etkisiz hale getimek için Rümen yetkililer bir dizi 

önlem aldılar. İlk önce Bulgaristan sınırında güvenliği artırmaya çalıştılar. Aynı zamanda, 

göçmenlerin mülklerini Bulgarlara satmalarını önlemek için bir yasayla devletin şufa hakkı tanındı. 

Aynı hak, 1936’da Romanya Türkiye arasında imzalanan Göç Mukavelesi’nde de tanındı. Türk 

toplumunun elitleri bu durumdan yararlanmaya çalıştılar. Romanya’nın Güney Dobruca’da bir Bulgar 

çoğunluğunun oluşmasını engellemek istediğini ve bunun için Vlahlar’ın kolonizasyonunu 

desteklediğni anlayarak göç süreciyle ilgili bazı avantajlar elde etmeye çaba sarf ettiler.      

Araştırmamızda Bulgar baskılarının göçleri ne derecede etkilediğini, Sofya’nın talepleri 

karşısında Türkiye’nin ve Romanya’nın tutumunu ve Bulgar komitacıların faaliyetlerinin 

Dobruca’daki Türk toplumunun üzerine tesirlerini ortaya koymak istiyoruz. Hedefımize ulaşmak için 

çeşitli kaynaklara başvurduk. Yayımlanmış eserlerin yanısıra Rümen, Türk ve Fransız arşiv 

kayıtlarına, Romanya’nın ve Türkiye’nin dönemdeki ulusal basınını ve Romanya’daki Türk ve Bulgar 

toplumlarının gazete ve dergilerini kullandık. 

 

  

                                                           
*
 Doktora Öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi 
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XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA OSMANLI - ROMANYA İKTİSADÎ İLİŞKİLERİ İLE İLGİLİ 

MÜHİM BİR TEŞEBBÜS VE BESARYA EFENDİ 

 

                 Nahide ŞİMŞİR

 

            

Özet 

Romanyalı Ulah asıllı Besarya Efendi ve özel bir heyet tarafından 10 Ağustos 1911 Perşembe 

günü Romanya’ya, Romanya-Osmanlı Devleti arasında iktisâdî ve kültürel ilişkileri arttırmak 

amacıyla bir haftalık seyahat plânlanmıştır. Bu amaçla bir broşür 1327 tarihinde Matba’a-i Hayriye’de 

bastırılmıştır. Broşürde bu özel seyahatin Romanya’nın (Dacia) Dacya adlı vapuru ile 

gerçekleştirileceği, seyahate İstanbul ve Osmanlı vilâyetlerinden subaylar, tüccarlar ve konu ile ilgili 

halkın katılabileceği belirtilmiştir. 

 Bir hafta olarak plânlanan Romanya gezisi, deniz yoluyla başlayıp, Bükreş başta olmak üzere, 

belli başlı ticaret, sanayi, kültürel ve eğlence merkezlerine ziyaret plânlanmıştır. Böylece Romanya ve 

Osmanlı hükümetleri arasında var olan siyasî ve iktisadî münâsebetleri daha da pekiştirmek 

hedeflenmiştir. Romanya Seyahati başlığı ile basılmış olan ve 15 sayfalık seyahatin güzergâh, ücret, 

yönelik olduğu kitleler, seyahat güzergahları, kalınacak oteller, ziyaret edilecek mekânlar ve 

özellikleri ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Gezilecek yerlerin, seyahat araçlarının ve kalınacak mekânların 

fotoğrafları kitapçığa eklenmiştir. Biz bildirimizde hem bu broşürü tanıtacak, broşürden hareketle bu 

seyahatin o tarihlerdeki Romanya-Osmanlı ilişkilerindeki hedef ve sonuçlarını değerlendirmeye 

çalışacağız.  

Aynı zamanda bu seyahati organize eden Ulah asıllı Besarya Efendi, Osmanlı Devleti’nde 

devlet adamı olarak oynadığı rolü ve hayat hikâyesini gün ışığına çıkarmaya çalışacağız. Böylece 

Romen asıllı bir Osmanlı vatandaşının, Romanya Devleti’nin imkânlarını da seferber ederek, iki 

ülkeyi siyasî ve iktisadî olarak yaklaştırma çabasını da ortaya çıkarmış olacağız.  

 

  

                                                           

 Doç.Dr., Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak. Tarih Bölümü Çağış Kampüsü - Balıkesir, 

nahidesimsir@gmail.com 
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TÜRKİYE VE ROMANYA KARŞILAŞTIRMALI DIŞ TİCARETİ: 1923-2017 

 

Meltem KESKİN KÖYLÜ
*
 

            

Özet 

Romanya, Birinci Dünya Savaşı’ndan güçlü devlet olabilme rüyalarını gerçekleştirerek 

çıkarken, Anadolu’da ise Osmanlı İmparatorluğu’nun yerine Kurtuluş Savaşı vererek “Yurtta Sulh, 

Cihanda Sulh” dış politikasını benimseyen Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Cumhuriyetin 

kurulduğu dönemden itibaren Balkan devletleri ile ekonomik, sosyal işbirliğinin oluşturulması 

düşüncesi Atatürk liderliğinde filizlendirilmiş ve Romanya tarafından da desteklenmiştir. Türkiye ile 

Romanya arasında ekonomik ilişkiler ise yıllar içerisinde farklılık göstermiştir. 20. yüzyılın son 

çeyreğinde küreselleşme süreci ile birlikte yaşanan dönüşüm rüzgârından etkilenerek serbest piyasa 

ekonomisine sancılı bir süreçten geçerek gelen Romanya, Türkiye ile ikili siyasi ve ticari ilişkileri 

bahar dönemine girmiş ve ticari ilişkilerini de bir başka boyuta taşınmıştır. 

Çalışmada Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya ekonomik ilişkileri 1923 yılından günümüze 

kadar olan tarihi süreç içinde incelenmektedir. İki ülkenin dış ticaret verileri 1996 yılından itibaren 

Türkiye İstatistik Kurumu, ithalat ve ihracat rakamlarından sağlanmıştır. Çalışmada ayrıca İstanbul 

Ticaret Odası Romanya ülke raporları verileri ve Romanya Ekonomi, Ticaret, Sanayi ve İş Dünyası ile 

İlişkiler Bakanlığı verileri kullanılmıştır. Çalışma ile amaçlanan veriler ışığında iki ülke arasında ticari 

ilişkileri ve rekabet gücünü belirleyerek özellikle ticari ekonomik alanlarda olmak üzere ikili 

ilişkilerimizin geliştirilmesini ve ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası ticaret konularda 

işbirliğinin artırılmasını sağlayacak çözümler ile doğrudan yatırımların geliştirilmesi için önerileri 

belirlemektir. 

 

  

                                                           
*
 Yrd.Doç.Dr., Aksaray Üniversitesi, ŞUTİYO Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü.   

meltemkeskin@aksaray.edu.tr 
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TÜRKİYE İLE ROMANYA ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER 

 

                     Nurgün KOÇ 

 

            

 Özet 

Avrupa’nın güneydoğusunda, Asya ve Avrupa’nın kavşak noktasında bulunan, Tuna Nehri 

etrafında şekillenmiş olan medeniyetlerin mirasçısı konumunda bulunan Romanya, Karadeniz’e kıyısı 

olması dolayısıyla da stratejik öneme sahip bir Balkan ülkesidir. Romanya, gelişmiş sanayisi ve tarımı 

ile önemli bir ekonomik potansiyele sahipken zengin doğal kaynakları ile de öne çıkmaktadır. 

Birinci Dünya Savaşı’ndan topraklarını en çok genişleterek ayrılan devletlerden biri olan 

Romanya, Avusturya’dan Bukovina’yı, Macaristan’dan Banat’ı, Rusya’dan Besarabya’yı ve 

Bulgaristan’dan Dobruca’nın bir bölümünü almış, böylece statükonun korunmasını savunan anti-

revizyonist devletlerden biri haline gelmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılmasının ardından başlayan süreç, 

Milli Mücadele hareketini ortaya çıkarmış ve mücadele başarıya ulaşarak bağımsız Türk Devleti 

kurulmuştur. Bundan sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde benimsenen barışçıl dış politika 

çerçevesinde Romanya ile de iyi ilişkiler kurulmak istenmiştir. En başta komşu devletlerle tesis 

edilmeye çalışılan güvenliği sağlamaya yönelik iyi komşuluk akitleri, Romanya’nın anti-revizyonist 

tutumu yüzünden karşılıksız kalmışsa da özellikle Bulgaristan tehlikesine karşı; Yunanistan, Türkiye 

ve Yugoslavya ile birlikte 1934 yılında imzalanan Balkan Antantı’na katılmıştır. 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından oluşturulan iki kutuplu dünyada Türkiye Batı, Romanya ise 

Doğu Bloku içinde yer almıştır. Fakat Romanya’daki komünist rejim, diğer sosyalist ülkelerden farklı 

olarak Moskova’dan kopmadan bağımsız bir politika izlemeyi seçmiştir.  

Biz bu çalışmamızda Türkiye ile Romanya arasındaki uzun bir tarihi geçmişe sahip olan 

ilişkileri ekonomik boyutuyla ele almak amacındayız. Zengin madenlere ve petrol kaynaklarına sahip 

olan Romanya, Türkiye için önemli bir enerji sağlayıcısı konumunda olmuştur. Romanya ile Türkiye 

arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeye yönelik olarak 1938 yılında imzalanmış olan anlaşma 

çerçevesinde gerçekleştirilen ticaret hacmine bakıldığında Türkiye’nin Romanya için önemli bir petrol 

alıcısı olduğu ortaya çıkmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte büyük bir sanayileşme hamlesi 

başlatan Türkiye’nin artan enerji ihtiyacının karşılanmasında Romanya’nın yeri ortaya konmaya 

çalışılarak ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin iki ülke halklarının refahına olan katkısı yanında 

bölgeye olan etkileri de ortaya konmaya çalışılacaktır.  

Cumhuriyetin ilk yıllarından yaklaşık olarak 1950’li yıllara kadar olan dönemi kapsayacak 

olan çalışmada yazılı literatüre ek olarak resmi yayınlardan, özellikle Başbakanlık Devlet Arşivlerinin 

konu ile ilgili belgelerinden yararlanılacaktır.  

 

  

                                                           

 Doç.Dr., Karabük Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanı; Edebiyat Fakültesi Tarih 

Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı, nurgunkoc@gmail.com 
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TÜRKÇE SÖZCÜKLERLE YAPILMIŞ ROMENCE BİRLEŞİK FİİLLER 

 

Muammer NURLU
*
 

 

Özet 

Türkçenin Romenceyle ilişkisi gerçek anlamda Osmanlıların Romanya'yı fethiyle başlamıştır. 14. 

yüzyılın sonlarından itibaren Romencenin söz varlığı dilimizden yapılan alıntılarla zenginleşmiştir. 

Romencenin dil yapısı dolayısıyla Türkçeden doğrudan fiil alınamamış; ama Türkçe sözcüklerle bu dilde 

birleşik fiiller meydana getirilmiştir.  

Romencedeki bir kısım birleşik fiiller, bir ad veya ad soylu Türkçe sözcüklerle Romence yardımcı 

fiillerin birleşmesinden meydana gelmiş, anlamca kaynaşarak oluşmuş birleşik yapıdaki fiillerdir. Romencede 

kullanılan A fi alışveriş (Alışveriş yapmak), A face pe dădacă (Dadılık yapmak), A da de belea (Belaya 

çatmak), A nu  avea habar de nimic (Bir şeyden haberi olmamak), A se face pastramă ([Pastırma olmak] Çok 

zayıflamak),  A se juca/ A învîrti dulap (Dolap çevirmek, aldatmak), A îmbrăca pe cineva în/cu caftan ([Birine 

kaftan giydirmek] soyluluk vermek) A lua un caftan: [Bir kaftan almak] Dövülmek, dayak yemek.... gibi 

Türkçe sözcüklerle yapılmış onlarca birleşik fiil örneği bulunmaktadır. 

Bu birleşik fiillerin bir türü daha vardır. Bu türe girenler, bir veya birden fazla ad ile bir fiilin 

birleşmesinden oluştukları ve yapı bakımından ad+yardımcı fiil kalıbında oldukları halde, işlev ve anlam 

bakımından yalnız kaynaşmakla kalmamışlar, aynı zamanda bir kalıplaşmadan geçerek deyimleşmişlerdir. Bu 

tür fiillere -anlam kaymasına ve kalıplaşmasına uğramış olduklarından- deyimleşmiş birleşik fiiller diyebiliriz. 

Aslında, Romencede kullanılan sözcüklerle meydana gelmiş olan birleşik fiilleri tek ögeli (bir iki 

istisnası dışında) kalıplaşmış fiiller olarak da kabul edebiliriz. Bu durumda şu dilbilgisel sıralamayı 

yapabiliriz: 

a) Özne-fiil bağlantısı ile birleşenler: Bu birleşik fiillerde fiilden sonra gelen ad veya ad öbeğinin fiile 

yalın halde bağlandığı görülmektedir: A fi alışveriş (Alış veriş yapmak), A face hatârul cuiva: (Birine lütufta 

bulunmak), vb. Bu durumda birleşik fiil içindeki ad, fiilin öznesi olmuştur. 

b) Nesne-fiil bağlantısı ile birleşenler: Fiilden sonra gelen ad veya ad öbeğinin fiile bir nesne olarak 

bağlandığı görülmektedir: A-şi căpăta alageaua: ([Belayı bulmak] aldanmak) / A-şi găsi beleaua (Belasını 

bulmak), A ieşi abraş (Yenilgiye uğramak). 

c) Tümleç-fiil bağlantısı ile birleşenler: Fiile bağlanan ad yönelme, bulunma, çıkma durum ekleri 

almıştır: A da de belea: Belaya çatmak. A-i cădea beleaua pe cap: Belaya düşmek. A se băga / intra / a se vârâ 

in belea: Belaya uğramak. A fi cu piper pe lambă ([Dili biberli olmak] Alaycı, kötü olmak), A umbla cu 

tertipuri (Kurnazlık yapmak), vb. 

d) Zarf-fiil bağlantısı ile birleşenler: Fiilden sonra gelen ad fiilin zarfı görevindedir. A fi / a ajunge la 

aman (Büyük bir sıkıntıda olmak), A trăi ca un binbaşă (Binbaşı gibi yaşamak, bolluk içinde yaşamak), A 

pune/a atîrna / a lega / a spînzura (ceva) la ciochină ([Bir şeyi çıkına koymak/bağlayıp asmak] Unutmak), A 

sta ca un butuc: Kütük gibi hareketsiz durmak, vb. 

Bildirimizde, Türkçeden geçen sözcük veya sözcük öbeğiyle yapılmış Romencedeki birleşik fiiller 

ayrıntılı bir biçimde işlenmeye çalışılmış; bu yolla, dilimizin Romenceyi nasıl etkilediği; bu dili kullanan 

topluluğun dili ve zihniyeti üzerinde ne gibi değişikliklere yol açtığı örneklerle somutlaştırılmıştır.  

                                                           
*
 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD. Öğretim Üyesi 
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DOBRUCA- KÖSTENCE AĞZI ZARF-FİİLLERİ VE ANADOLU AĞIZLARI 

ZARF-FİİLLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 

 

Jale ÖZTÜRK
* 

 

Özet 

Fertleri ortak duyguda, ortak düşüncede birleştiren ve fertlerden bir millet oluşturan, o 

toplumun değerler bütünüdür. İşte bu değerler bütününe kültür diyoruz. Binlerce yıl içinde zaman 

imbiğinden süzülüp gelişen ortak değerler, toplumu bir ve güçlü kılar. İşte bu değerlerin günümüze 

kadar gelmesi, kendisi de bir kültür ürünü olan dil sayesinde gerçekleşmektedir. Aralarında sınırlar, 

kilometreler ve çağlar olsa da aynı dili konuşan insanlar tasada ve kıvançta bir olabilirler, aynı duygu 

ve düşüncede birleşebilirler. Dünyanın en eski ve en geniş coğrafyaya yayılmış dillerinden biri olan 

Türkçe de tarihin derinliklerinden gelen kökleriyle zaman aşımına direnmektedir. Ancak yazı dili 

olarak kullanılamayan sadece konuşma dili olarak kullanılan Türkçenin kollarının bir can suyuna 

ihtiyaçları vardır. Bu can suyu da Türkçenin o ince kollarını yazıya geçirmek ve üzerlerinde gerekli 

incelemeleri yapmaktır.    

Türkçenin sondan eklemeli olması, ses uyumları, söz dizimi gibi onu diğer dillerden 

karakteristik olarak ayırt eden en önemli özelliklerinden biri de birden fazla hareketi fiilimsiler 

sayesinde tek bir cümle ile ifade edebilme özelliğidir. Bu nedenle fiilimsi ekleri ve bu eklerin farklı 

zaman, farklı coğrafyalarda ve farklı boylardaki kullanımlarını karşılaştırmak gerekir.  

Türkçede fiilimsi ekleri içerisinde zarf-fiillerin çok özel bir durumları söz konusudur. İsim-fiil 

ekleri ve sıfat-fiil eklerinde lehçeler arasında çok büyük farklılık görülmediği gibi Türkçenin tarihi 

gelişim sürecinde de bu eklerin çok büyük değişiklik geçirmedikleri söylenebilir. Ancak zarf-fiil ekleri 

için aynı şeyleri söylemek mümkün değildir. Türkçe sürekli zarf-fiil eki üretmeye devam etmekte en 

az çaba yasasının tersine birden fazla eki, ek ve edatı birleştirerek yeni zarf-fiil ekleri veya birleşik 

zarf-fiiller üretmektedir. Yazı dili olmayan, Türkiye Türkçesiyle bağları çok sıkı olmayan fakat zengin 

bir kültüre sahip olan Dobruca-Köstence bölgesi ağızlarında ‘bolgannan sebep’  (olduğu için) gibi 

farklı zarf-fiil ekleri görülmektedir. Bu sebeple bu çalışmada Dobruca-Köstence bölgesinde konuşulan 

Türkçedeki zarf-fiil ekleri ve bu eklerin işlevleri incelenecektir.  

Çalışma için Dobruca ve Köstence ağızları üzerine yapılmış tezlerde yer alan metinlerden ve 

bölgeden derlenmiş masallardan yararlanılacaktır.  

 

  

                                                           
*
 Prof.Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi, ozturkj@gmail.com 
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BİR TOPONOMİ DENEMESİ: ROMANYA DOBRUCASI YER ADLARI  

(GEÇMİŞ VE BUGÜN) 

 

Cezmi KARASU
*
 

 

Özet 

Dobruca bölgesi Karadeniz kıyısında yer alan bölgedir. Bölge; Tuna nehrinin Silistre’den 

itibaren kuzeye kıvrılmasıyla oluşan Tuna ile Karadeniz arasındaki topraklardan oluşur. Bölgenin batı 

ve kuzey sınırları Tuna nehri, doğu sınırı ise Karadeniz ile şekillenmiştir. Güney sınır ise genellikle 

siyasi olaylarla şekillenmiştir. Dobruca’nın bugünkü güney sınırı 1940 Craiova Anlaşması ile 

çizilmiştir. Bu düzenleme ile Silistre, Hacıoğlupazarcık, Balçık gibi önemli merkezlerin yer aldığı 

Güney Dobruca Bulgaristan topraklarına dahil edilmiştir. 

Dobruca bölgesi Selçuklular zamanında Sarı Saltuk’un dervişleriyle birlikte gelip kurduğu 

Babadağ gibi bir XIII. yüzyıl toponomik mirasına sahiptir. Bugün de Müslüman Oğuz Türkleri 

(Evlad-ı Fatihan) ve Kıpçak Türklerinin (Kırım Tatarları) Romanya’da yoğunluklu olarak yaşadıkları 

bölgedir. 

Bölgede yaklaşık üç yüz yerleşim yeri bulunmaktadır. Bunların iki yüz ellisi alan çalışmamız 

kapsamında görülmüştür. Elli yerleşim yeri eski isimlerini muhafaza etmektedirler. (İsimlerde 

Romence fonetiğine uygun küçük değişiklikler bulunması esaslı farklılıklara yol açmaz.) Bu kapsamlı 

alan çalışmasına ek olarak yazılı literatürden yararlanılarak bildiri metni oluşturulmuştur. 

1844 yılında Osmanlı mülkünün her yerinde olduğu gibi Dobruca’da da temettüat sayımı 

yapılmıştır. Bu sayımlar ile elde toplam 140 defterdeki yer isimleri çalışmamız için ilk toplu yer adları 

kataloğumuza sağlam bir zemin oluşturmuştur. Kırım Savaşından sonra 1857-1860 yıllarında 

Kırım’dan ve Besarabya (Bucak) gibi yerlerden gelen göçlerde köylerin nüfusları artmış,  Mecidiye 

kasabası kurulmuştur.  Daha önce köy statüsünde bulunmayan -kuyu, -çeşme, -kışla eki alan yerler 

köy haline gelmiştir. 

Dobruca bölgesi 1878 yılında Romanya’ya katılmış, üç yıllık bir ara dönemden sonra 1880 

yılında ilk mahalli düzenleme kanunu (Legea Organizare Dobrogei) çıkarılmıştır. Bu kanunun gereği 

olarak yapılan envanterdeki yer isimleri tamamen eski isimlerdir ve bildirimiz için esaslı bir kaynaktır. 

1920’lerde yerleşim yeri adlarının Romenceye dönüştürülmesi sırasındaki kanun metinleri ve 

tartışmalar gözden geçirilmiştir. 

II. Dünya Savaşı sonrası sosyalist dönemde arazi toplulaştırılmaları sırasında bazı küçük 

yerleşimler kaldırılmış bazıları ise birleştirilmiştir. 

Elde edilen veriler haritaya dönüştürülmüştür. Birisi eski yer adları, diğeri güncel olmak üzere 

iki ana Dobruca haritası hazırlanmıştır. Bu süreçte Romanya harita arşivinden de yararlanılmıştır. 

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki eski yerleşim yer adları konusunda çalışmamızdan ve hazırladığımız 

haritadan daha kapsamlı bir çalışma Türkiye’de ve Romanya’da bulunmamaktadır. Eski adını koruyan 

yerler ve artık var olmayan köyler için de ayrı haritalar ve listeler yapılmıştır.  

 

                                                           
*
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